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UCHWA£A Nr 1/98

Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 3 czerwca 1998 r. 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowo�ci banków i sporz¹dzania informacji dodatkowej

Nr 14

DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Indeks 35659X
ISSN 0239–7013

Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 wrze�nia
1994 r. o rachunkowo�ci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r.
Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141,
poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382) uchwala siê, co na-
stêpuje: 

ROZDZIA£ 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwa³a okre�la szczególne zasady prowadzenia ra-
chunkowo�ci oraz sporz¹dzania informacji dodatkowej
w bankach, z wy³¹czeniem Narodowego Banku Polskiego. 

2. Zasady sporz¹dzania innych sprawozdañ oraz two-
rzenia rezerw na ryzyko w dzia³alno�ci bankowej okre�laj¹
odrêbne przepisy. 

§ 2. Przez u¿yte w uchwale okre�lenia rozumie siê: 
1) ustawa � ustawê z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o ra-

chunkowo�ci, 
2) prezes zarz¹du banku � kierownika jednostki

w znaczeniu wynikaj¹cym z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy, 
3) dziennik � urz¹dzenie ksiêgowe s³u¿¹ce do zapisy-

wania wszystkich operacji wykonanych w danym
dniu operacyjnym. Dziennik mo¿e byæ prowadzony
³¹cznie dla wszystkich operacji lub wed³ug grup ope-
racji gospodarczych, zachowuj¹c pe³n¹ zgodno�æ
obrotów z ksiêg¹ g³ówn¹, 

4) konto syntetyczne � przewidziane planem kont
urz¹dzenie ksiêgi g³ównej, s³u¿¹ce do ewidencji
w porz¹dku systematycznym operacji o jednakowej
tre�ci ekonomicznej zgodnie z zasad¹ podwójnego
zapisu. Za konta syntetyczne uwa¿a siê równie¿ kon-
ta pozabilansowe, na których mo¿na prowadziæ ewi-
dencjê, dokonuj¹c zapisów bez zachowania zasady
podwójnego zapisu, 

5) konto analityczne � przewidziane w planie kont
urz¹dzenie ksiêgi pomocniczej, s³u¿¹ce do szczegó-
³owej ewidencji danych zapisanych na koncie synte-
tycznym zgodnie z zasad¹ powtórzonego zapisu tak,
aby ³¹czna suma stanów zewidencjonowanych na
kontach analitycznych w ka¿dym dniu operacyjnym
wykazywa³a pe³n¹ zgodno�æ z danymi zapisanymi na
koncie syntetycznym, do którego prowadzone s¹
konta analityczne, 
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6) nale¿no�ci zagro¿one � nale¿no�ci banku, okre�lo-
ne odrêbnymi przepisami, na które powinny byæ two-
rzone rezerwy na ryzyko w dzia³alno�ci bankowej, 

7) waluty obce � waluty obcych pañstw oraz miêdzy-
narodowe jednostki rozliczeniowe w znaczeniu okre-
�lonym ustaw¹, 

8) dzieñ bilansowy � dzieñ, na który sporz¹dza siê
sprawozdanie finansowe na podstawie art. 45 usta-
wy, a tak¿e sprawozdania finansowe sporz¹dzane
przez bank na podstawie innych przepisów, 

9) skonsolidowane sprawozdanie finansowe � spra-
wozdanie finansowe grupy kapita³owej w rozumieniu
art. 55 ustawy, sporz¹dzone zgodnie z przepisami
i zasadami obowi¹zuj¹cymi banki, 

10) zatwierdzone sprawozdanie finansowe � spra-
wozdanie finansowe zbadane i zakwalifikowane
zgodnie z rozdzia³em 7 ustawy oraz zatwierdzone
przez uprawniony do tego organ banku. 

11) bieg³y rewident � podmiot uprawniony na podsta-
wie odrêbnych przepisów do badania sprawozdañ fi-
nansowych w trybie przewidzianym ustaw¹, spe³nia-
j¹cy warunki okre�lone w art. 66 ustawy. 

§ 3. Prowadzenie rachunkowo�ci banku obejmuje: 
1) opis przyjêtych do stosowania w banku zasad ra-

chunkowo�ci, 
2) prowadzenie ksi¹g rachunkowych przewidzianych

obowi¹zuj¹cymi przepisami i przyjêtymi zasadami ra-
chunkowo�ci, 

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drog¹ inwentary-
zacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, 

4) wycenê aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku fi-
nansowego, 

5) sporz¹dzanie sprawozdañ finansowych i innych spra-
wozdañ, których dane wynikaj¹ z prowadzonych
ksi¹g rachunkowych, 

6) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewi-
dzianej ustaw¹, 

7) poddawanie badaniu i og³aszanie sprawozdañ finan-
sowych. 

§ 4. 1. Prezes zarz¹du banku, na podstawie ustawy oraz
przepisów niniejszej uchwa³y, ustala zasady rachunkowo�ci
w banku i podleg³ych mu jednostkach organizacyjnych. 

2. Bank obowi¹zany jest posiadaæ pe³n¹ dokumentacjê
przyjêtych zasad prowadzenia rachunkowo�ci, zgodnie z art.
10 ustawy. 

3. Ustalone zasady rachunkowo�ci powinny byæ stoso-
wane w sposób ci¹g³y w kolejnych latach, z uwzglêdnieniem
odpowiednio art. 8 ustawy. 

4. Prezes zarz¹du banku jest odpowiedzialny za prowa-
dzenie rachunkowo�ci banku zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami i przyjêtymi zasadami oraz w sposób zapewnia-
j¹cy przedstawianie sytuacji maj¹tkowej i finansowej oraz
wyniku finansowego i rentowno�ci banku, zgodnie ze sta-
nem faktycznym. Je¿eli okre�lone obowi¹zki w tym zakresie
zostan¹ przypisane innym osobom za ich zgod¹, to przyjêcie
odpowiedzialno�ci przez te osoby powinno byæ stwierdzone
dokumentem. 

ROZDZIA£ 2
Prowadzenie ksi¹g rachunkowych

§ 5. Bank prowadzi ksiêgi rachunkowe w siedzibie zarz¹du
(centrali banku) oraz jednostek organizacyjnych banku. 

§ 6. 1. Ksiêgi rachunkowe w banku otwiera siê i zamyka
w terminach przewidzianych ustaw¹. 

2. Ksiêgi rachunkowe mog¹ byæ prowadzone przy u¿y-
ciu komputera w formie wydruków komputerowych lub ma-
gnetycznych b¹d� optycznych no�ników informacji. 

3. Ka¿dy wydruk komputerowy powinien sk³adaæ siê
z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem kolej-
nej strony i nazwy programu przetwarzania oraz daty wska-
zuj¹cej dzieñ operacyjny, na jaki sporz¹dzany jest wydruk
komputerowy stanowi¹cy ksiêgê rachunkow¹. 

§ 7. 1. Zapisy w ksiêgach rachunkowych prowadzi siê w z³o-
tych i groszach lub w walutach obcych, w których dokonywa-
ne s¹ transakcje. 

2. Ewidencja ksiêgowa operacji wyra¿onych w walutach
obcych mo¿e byæ prowadzona: 

1) w poszczególnych walutach obcych i z³otych na jed-
nym w³a�ciwym koncie, 

2) w poszczególnych walutach obcych i z³otych na ana-
logicznych kontach w³a�ciwych, prowadzonych od-
rêbnie dla warto�ci w poszczególnych walutach ob-
cych i dla warto�ci w z³otych, 

3) w walutach obcych, prowadzona odrêbnie dla warto-
�ci w poszczególnych walutach przy spe³nieniu wa-
runku zapewnienia pe³nego dokumentowania co-
dziennego ustalania wyniku pozycji wymiany. 

3. Prowadzona ewidencja ksiêgowa wszelkich operacji
wyra¿onych w walutach obcych powinna zapewniaæ mo¿li-
wo�æ ustalenia ich warto�ci w walutach obcych i w z³otych. 

§ 8. 1. Ksiêgi rachunkowe powinny byæ prowadzone wed³ug
zasad ustalonych w planie kont banku. 

2. Prowadzenie ksi¹g rachunkowych wed³ug zasad
ustalonych w planie kont banku polega w szczególno�ci na: 

1) ewidencji analitycznej operacji gospodarczych w ban-
ku, w sposób zapewniaj¹cy prawid³owe sporz¹dzenie
zestawienia obrotów i sald wszystkich kont analitycz-
nych, 

2) ewidencji syntetycznej operacji gospodarczych
w banku, przy zachowaniu zasady podwójnego zapi-
su, w sposób zapewniaj¹cy prawid³owe sporz¹dzenie
zestawienia obrotów i sald wszystkich kont syntetycz-
nych, 

3) ewidencji pozabilansowej ze szczegó³owo�ci¹ wyni-
kaj¹c¹ z planu kont, 

4) obejmowaniu okre�lonych rzeczowych sk³adników
maj¹tku ewidencj¹ ilo�ciow¹ i warto�ciow¹, zgodnie
z ustaleniami planu kont, 

5) ksiêgowaniu wszelkich operacji gospodarczych wy-
³¹cznie na w³a�ciwych kontach syntetycznych i anali-
tycznych wynikaj¹cych z planu kont banku. 

§ 9. 1. Zapisy w ksiêgach rachunkowych powinny byæ doko-
nywane codziennie i obejmowaæ wszystkie operacje gospo-
darcze ka¿dego dnia operacyjnego, odnoszone do okresów,
których operacja dotyczy. 

2. Podstaw¹ zapisów w ksiêgach rachunkowych mog¹
byæ wy³¹cznie prawid³owe dowody ksiêgowe, zakwalifikowa-
ne do zaksiêgowania na okre�lonym koncie. 

3. Je¿eli zapisy w ksiêgach rachunkowych dokonywane
s¹ przy u¿yciu komputera, to powinny umo¿liwiaæ identyfika-
cjê, w szczególno�ci poprzez numer klienta, numer konta,
poszczególnych pozycji wykazanych w ksiêgach rachunko-
wych z dowodem ksiêgowym stanowi¹cym podstawê doko-
nania zapisu operacji. 

§ 10. 1. Dowodem ksiêgowym stanowi¹cym podstawê ewi-
dencji operacji bankowej jest dyspozycja wystawiona przez
klienta banku, dyspozycja w³asna banku lub inne dokumenty
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sporz¹dzone w ustalonej formie i spe³niaj¹ce warunki prawi-
d³owego dowodu ksiêgowego. 

2. Prawid³owy dowód ksiêgowy powinien zawieraæ ele-
menty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy. 

3. Za prawid³owe zlecenie p³atnicze (dyspozycjê klien-
towsk¹) mo¿na uznaæ dowód ksiêgowy zawieraj¹cy co naj-
mniej: 

1) okre�lenie rodzaju dowodu, 
2) okre�lenie stron dokonuj¹cych operacji gospodarczej

poprzez podanie ich numerów rachunków bankowych
lub nazw, adresów, 

3) kwotê operacji, 
4) datê dokonania operacji, a gdy dowód zosta³ sporz¹-

dzony pod inn¹ dat¹ � tak¿e datê akceptacji dowodu
lub dyspozycji klienta, 

5) podpis wystawcy dowodu lub w przypadku wp³at,
podpis upowa¿nionego pracownika banku potwier-
dzaj¹cego wykonanie operacji. 

4. Dowody ksiêgowe podlegaj¹ zaksiêgowaniu w banku
w dniu ich otrzymania b¹d� zaakceptowania do realizacji. 

5. Banki dokonuj¹ce ksiêgowania wystawiaj¹ dowody
zastêpcze dla udokumentowania operacji bankowych, dla
których wymagane s¹ �ród³owe zewnêtrzne dowody obce,
je¿eli jest to niezbêdne dla kompletno�ci zapisów ksiêgo-
wych, realno�ci wykazywania aktywów i pasywów i wyniku fi-
nansowego, a dowód obcy nie wp³yn¹³ w czasie zezwalaj¹-
cym na sporz¹dzenie w wyznaczonym terminie obowi¹zuj¹-
cego sprawozdania za dany okres sprawozdawczy. 

§ 11. 1. Podstaw¹ zapisów w ksiêgach rachunkowych opera-
cji miêdzybankowych s¹: 

1) zlecenia p³atnicze uznaniowe: 
a) polecenia przelewu, 
b) dowody wp³aty, 
c) inne uznaniowe zlecenia p³atnicze, jak np. noty

memoria³owe, 
2) zlecenia p³atnicze obci¹¿eniowe: 

a) czeki rozrachunkowe, 
b) czeki gotówkowe, 
c) inne obci¹¿eniowe zlecenia p³atnicze, jak np. noty

memoria³owe, asygnaty kasowe. 
2. W dowodach dotycz¹cych rozliczeñ pieniê¿nych go-

tówkowych kwota operacji wpisywana jest cyfrowo i s³ownie,
przy czym grosze wpisuje siê s³ownie w pe³nym brzmieniu
b¹d� z okre�leniem �gr. jak wy¿ej� lub w sposób wynikaj¹cy
z formularza dowodu. 

3. Na dowodach stanowi¹cych podstawê zapisów ksiê-
gowych operacji miêdzybankowych niedopuszczalne s¹ ja-
kiekolwiek poprawki kwot dowodów, a sumy wpisane cyfro-
wo i s³ownie powinny byæ zgodne. Je¿eli niezgodno�æ sumy
wpisanej cyfrowo i s³ownie wyst¹pi na czeku, nale¿y przyj¹æ
kwotê wynikaj¹c¹ z zapisu s³ownego, opatruj¹c jednocze-
�nie czek stosown¹ uwag¹. 

4. Jednostkowe dowody ksiêgowe, o których mowa
w ust. 1., przed wys³aniem do innego banku opatrywane s¹
odbitk¹ stempla dziennego na dowód zakwalifikowania ich
do wymiany. 

5. Czeki powinny byæ skasowane lub zawieraæ indos
i adnotacjê �do inkasa�. 

6. Do innego banku przesy³ane s¹ dwa odcinki zlecenia
p³atniczego. Je¿eli przyjête od klienta i zaakceptowane do
wymiany zlecenie p³atnicze nie zapewnia wystarczaj¹cej ilo-
�ci odcinków, bank sporz¹dza w³asny dowód ksiêgowy za-
wieraj¹cy co najmniej: 

1) numer oddzia³u banku sporz¹dzaj¹cego dowód, 

2) numer oddzia³u banku zleceniobiorcy, 
3) pe³ny numer rachunku zleceniobiorcy, 
4) kwotê zlecenia, a w przypadku wiêkszej liczby zleceñ

kierowanych na ten sam rachunek � kwoty tych zle-
ceñ i kwoty do ksiêgowania. 

Do innego banku przesy³a siê dwa odcinki dowodu w³asne-
go, uwierzytelnione odbitk¹ stempla dziennego. 
Do kopii dowodu w³asnego bank do³¹cza jeden odcinek ka¿-
dego dowodu objêtego dowodem w³asnym. 

§ 12. 1. Banki po�rednicz¹ce w wymianie zleceñ p³atniczych
oraz banki prowadz¹ce rachunki urzêdów pocztowych mog¹
przekazywaæ do innych banków dowody sporz¹dzane przez
klientów w sposób uproszczony, zawieraj¹ce: 

1) numer jednostki banku prowadz¹cej rachunek ban-
kowy (banku korzystaj¹cego z po�rednictwa, urzêdu
pocztowego), 

2) numer jednostki banku otrzymuj¹cej i numer rachun-
ku bankowego, na którym nale¿y dokonaæ zapisu
ksiêgowego, 

3) kwotê dowodu, na podstawie którego sporz¹dzono
dowód w sposób uproszczony, a w przypadku wiêk-
szej liczby dowodów kierowanych na ten sam rachu-
nek � kwoty tych dowodów i kwotê do ksiêgowania. 

Do innego banku przesy³ane s¹ dwa odcinki dowodu uprosz-
czonego, uwierzytelnione odbitk¹ stempla dziennego jed-
nostki banku prowadz¹cej rachunek. Do kopii dowodu
uproszczonego do³¹cza siê jeden odcinek ka¿dego dowodu
objêtego dowodem uproszczonym, opatrzony identyfikato-
rem (odbitk¹ stempla) klienta sporz¹dzaj¹cego dowód (ban-
ku, urzêdu pocztowego). 

2. Podstaw¹ zapisów w ksiêgach rachunkowych mog¹
byæ zbiory danych otrzymanych z innego banku za po�red-
nictwem urz¹dzeñ ³¹czno�ci lub magnetycznych b¹d�
optycznych no�ników danych, pod warunkiem, ¿e otrzymany
zbiór uzyska trwale czyteln¹ postaæ, odpowiadaj¹c¹ tre�ci
dowodów ksiêgowych i mo¿liwe jest stwierdzenie jednostki
organizacyjnej banku, która przekaza³a dane dotycz¹ce ka¿-
dego zapisanego w zbiorze dowodu. Sposób przekazywania
zbiorów danych powinien gwarantowaæ identyczno�æ da-
nych przekazywanych i danych otrzymywanych. 

§13. 1. Za dowody stanowi¹ce podstawê ksiêgowania ope-
racji w obrocie miêdzybankowym uwa¿a siê równie¿ zbior-
cze zestawienia dowodów ksiêgowych, sporz¹dzane na
podstawie jednostkowych dowodów ksiêgowych dla zaksiê-
gowania zbiorczym zapisem, jak np. zbiorczy dowód uzna-
niowy lub obci¹¿eniowy, zestawienie kwot przesy³anych do-
kumentów rozliczeniowych. 

2. Zbiorcze zestawienie dowodów ksiêgowych: 
1) mo¿e obejmowaæ dowody wyra¿aj¹ce operacje doko-

nane wy³¹cznie w jednym okresie sprawozdawczym
lub jego czê�ci, 

2) ujmuje kwoty wynikaj¹ce z dowodów, na podstawie
których zosta³o sporz¹dzone, 

3) powinno zawieraæ co najmniej: 
a) numer jednostki banku sporz¹dzaj¹cej zestawie-

nie, 
b) numer jednostki banku, do której kierowane jest

zestawienie, 
c) nazwê zestawienia, 
d) datê sporz¹dzenia, 
e) kwotê do ksiêgowania

oraz w przypadku dowodu zbiorczego przeznaczone-
go do ksiêgowania na tym samym rachunku klienta �
pe³ny numer rachunku. 
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3. Niedopuszczalne jest ujmowanie kompensaty wza-
jemnych wierzytelno�ci banku wysy³aj¹cego dowód i posia-
dacza rachunku w jednostce banku otrzymuj¹cej dowód
w dowodzie zbiorczym kierowanym do jednostki banku i uj-
muj¹cym dowody przeznaczone do ksiêgowania na ró¿nych
rachunkach klientów w tej jednostce. 

4. Zbiorcze zestawienie dowodów ksiêgowych uwierzy-
telnia siê odbitk¹ stempla dziennego. 

5. Nie podlega uwierzytelnieniu odbitk¹ stempla dzien-
nego zestawienie sporz¹dzane automatycznie przez kompu-
ter w sposób okre�lony dla uczestników izby rozliczeniowej,
na podstawie dowodów zarejestrowanych do zapisania lub
zapisanych w ksiêgach rachunkowych banku sporz¹dzaj¹-
cego. 

6. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na zbior-
czych zestawieniach sporz¹dzanych technik¹ komputerow¹
i po uwierzytelnieniu zestawienia. 

§ 14. 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê sto-
sowanie odpisu dowodu ksiêgowego. 

2. Odpis dowodu ksiêgowego powinien byæ sporz¹dzo-
ny na w³a�ciwym dla danego dowodu formularzu. 

3. Dopuszcza siê zast¹pienie odpisu obrazem kopii do-
wodu (fotokopia lub kserokopia). 

4. Odpis (obraz kopii) powinien byæ opatrzony adnotacj¹
�Odpis� oraz uwierzytelniony poprzez zamieszczenie uwagi
�Za zgodno�æ z orygina³em�, podpisanej przez osobê stwier-
dzaj¹c¹ zgodno�æ. 

5. Odpis (obraz kopii) powinien byæ opatrzony odbitk¹
stempla dziennego z dat¹ sporz¹dzenia. 

§ 15. 1. Dowody ksiêgowe, nie spe³niaj¹ce warunków okre-
�lonych w § 11-14, nie mog¹ byæ ksiêgowane i podlegaj¹
zwrotowi do banku, który je przekaza³. 

2. Banki mog¹ uzgodniæ odmienny od okre�lonego
w ust. 1 tryb postêpowania z dowodami nie spe³niaj¹cymi
warunków, je¿eli zapewni to udokumentowanie zapisów
ksiêgowych w sposób nie budz¹cy w¹tpliwo�ci. 

3. Postanowienia § 11-14 mog¹ byæ stosowane do ope-
racji pomiêdzy jednostkami organizacyjnymi banku prowa-
dz¹cymi odrêbne ksiêgi rachunkowe. 

§ 16. Banki powinny zapewniæ prawid³owy obieg i kontrolê
dowodów ksiêgowych, ustalaj¹c w szczególno�ci: 

1) tryb i terminy wystawiania dowodów ksiêgowych oraz
osoby uprawnione do ich podpisywania i zatwierdza-
nia, a tak¿e wzory podpisów tych osób, 

2) dowody ksiêgowe, co do których nie ma obowi¹zku
podpisywania ich przez osoby do tego uprawnione, 

3) komórki jednostki organizacyjnej banku uprawnione
do przyjmowania dowodów od klientów, kontrahen-
tów, innych, 

4) komórki jednostki organizacyjnej banku oraz osoby
zobowi¹zane do sprawdzania okre�lonych dowodów
ksiêgowych pod wzglêdem merytorycznym i formal-
no-rachunkowym oraz uprawnione do okre�lania spo-
sobu ujêcia dowodu w ksiêgach rachunkowych, 

5) sposób oznaczania (identyfikowania) i kompletowa-
nia poszczególnych rodzajów dowodów ksiêgowych
(w³asnych i obcych), pozwalaj¹cy na ustalenie kom-
pletno�ci dowodów podlegaj¹cych ksiêgowaniu w da-
nym okresie oraz uniemo¿liwiaj¹cy wielokrotne ksiê-
gowanie tego samego dowodu, 

6) tryb postêpowania z dowodami ksiêgowymi w³asnymi
oraz obcymi z³o¿onymi w banku, które z ró¿nych po-
wodów nie bêd¹ mog³y byæ zrealizowane i zaksiêgo-

wane w banku (uzasadniona odmowa realizacji dys-
pozycji, wycofanie dyspozycji przez zleceniodawcê
i inne). 

§ 17. 1. Na podstawie zapisów na poszczególnych kontach
analitycznych sporz¹dza siê na koniec ka¿dego dnia opera-
cyjnego zestawienie obrotów i sald, wykazuj¹ce rachunkow¹
zgodno�æ z ksiêg¹ g³ówn¹ oraz obrotami dziennika. 

2. Ka¿dego dnia operacyjnego, na podstawie zapisów
na kontach ksiêgi g³ównej, sporz¹dza siê zestawienie obro-
tów i sald zawieraj¹ce: 

1) symbole lub nazwy kont, 
2) obroty i salda na pocz¹tek dnia operacyjnego, obroty

za dany dzieñ oraz obroty i salda na koniec dnia ope-
racyjnego. 

Obroty za dany dzieñ wykazane w zestawieniu obrotów
i sald powinny byæ zgodne z obrotami dziennika. 

3. Na dzieñ zamkniêcia ksi¹g rachunkowych sporz¹dza
siê zestawienie sald wszystkich kont analitycznych, a na
dzieñ inwentaryzacji � zestawienie sald inwentaryzowanej
grupy sk³adników maj¹tkowych. 

ROZDZIA£ 3
Inwentaryzacja

§ 18. 1. Stany aktywów i pasywów wykazywane w ksiêgach
rachunkowych banku podlegaj¹ rocznej i okresowej inwenta-
ryzacji, której podstawowym celem jest: 

1) sprawdzenie danych wynikaj¹cych z ksi¹g rachunko-
wych ze stanem rzeczywistym, 

2) rozliczenie finansowe stwierdzonych ró¿nic inwenta-
ryzacyjnych, w tym osób maj¹tkowo odpowiedzial-
nych za powierzone mienie, 

3) dokonanie oceny gospodarczej wykorzystywania
i przydatno�ci sk³adników maj¹tkowych. 

2. Inwentaryzacja w banku polega w szczególno�ci na: 
1) przeprowadzeniu spisu z natury krajowych i zagra-

nicznych �rodków pieniê¿nych, papierów warto�cio-
wych, innych warto�ci przechowywanych w kasach
i skarbcach oraz wszelkich rzeczowych sk³adników
maj¹tku, w tym podlegaj¹cych wy³¹cznie ewidencji
ilo�ciowej, sk³adników maj¹tkowych bêd¹cych w³a-
sno�ci¹ innych jednostek oraz dokonaniu wyceny
i ustaleniu warto�ci spisanych sk³adników maj¹tku, 

2) uzgodnieniu z klientami i kontrahentami banku stanu
�rodków pieniê¿nych na rachunkach bankowych, kre-
dytów i po¿yczek bankowych, innych nale¿no�ci i zo-
bowi¹zañ, w tym z tytu³u dostaw, robót i us³ug oraz
stanu powierzonych innym jednostkom (osobom) w³a-
snych sk³adników maj¹tkowych, 

3) przeprowadzeniu weryfikacji stanu ewidencyjnego
przez porównanie z odpowiednimi dowodami ksiêgo-
wymi dotycz¹cymi aktywów i pasywów, których stan
rzeczywisty nie mo¿e byæ ustalony b¹d� nie podlega
ustaleniu w drodze spisu z natury czy te¿ w drodze
uzgodnienia. 

3. Inwentaryzacj¹ w drodze porównania stanu ewiden-
cyjnego z dokumentami powinny w szczególno�ci byæ obej-
mowane: 

1) grunty oraz trudno dostêpne ogl¹dowi �rodki trwa³e, 
2) warto�ci niematerialne i prawne, 
3) rozliczenia miêdzyokresowe, 
4) fundusze banku, rezerwy, 
5) roszczenia z tytu³u niedoborów i szkód, nale¿no�ci

sporne oraz inne nale¿no�ci i zobowi¹zania wobec
pracowników, 
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6) nale¿no�ci zagro¿one banku, 
7) wszelkie aktywa i pasywa podlegaj¹ce ewidencji na

kontach pozabilansowych, w tym z tytu³u udzielonych
i otrzymanych gwarancji, porêczeñ, 

8) nale¿no�ci i zobowi¹zania z tytu³ów publicznopraw-
nych, 

9) odsetki naros³e i zastrze¿one. 
4. Termin inwentaryzacji warto�ci przechowywanych

w kasach i skarbcach uznaje siê za zachowany, je¿eli inwen-
taryzacjê rozpoczêto na 10 dni przed koñcem roku obroto-
wego, a zakoñczono do 5 dnia nastêpnego roku. 

§ 19. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji powinny byæ
odpowiednio dokumentowane, np. arkuszami spisowymi
i zestawieniami rozliczeñ, protoko³ami i sprawozdaniami
z czynno�ci inwentaryzacyjnych, zawiadomieniami o stanie
kont i potwierdzeniami sald, rozliczeniami stwierdzonych
ró¿nic inwentaryzacyjnych i innymi dokumentami. 

§ 20. 1. Inwentaryzacja sk³adników maj¹tkowych, podlegaj¹-
cych spisom z natury, polega na przeliczeniu, zwa¿eniu lub
zmierzeniu rzeczywistego stanu inwentaryzowanych sk³ad-
ników i ujêciu wyników spisu na arkuszach spisu z natury,
zawieraj¹cych co najmniej nastêpuj¹ce dane: 

1) nazwê jednostki i rodzaj inwentaryzacji, 
2) datê, na jak¹ przeprowadzana jest inwentaryzacja,

oraz datê dokonania spisu, 
3) numer kolejny pozycji spisu, symbol identyfikuj¹cy

spisywany sk³adnik maj¹tku, okre�lenie przedmiotu
inwentaryzowanego, 

4) jednostkê miary, ilo�æ stwierdzon¹ w czasie spisu, ce-
nê jednostkow¹ i warto�æ wynikaj¹c¹ z przemno¿enia
ilo�ci sk³adników maj¹tku stwierdzonej w czasie spisu
przez cenê (warto�æ) jednostkow¹, 

5) imiê i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej za
stan inwentaryzowanych sk³adników oraz podpis z³o-
¿ony na dowód niezg³aszania zastrze¿eñ odno�nie
do ustaleñ spisu, 

6) imiona i nazwiska oraz podpisy osób przeprowadza-
j¹cych inwentaryzacjê. 

2. Poszczególne arkusze spisowe powinny byæ kolejno
ponumerowane oraz oznaczone w sposób zabezpieczaj¹cy
przed ich wymian¹. Wszelkie zmiany lub uzupe³nienia w ar-
kuszach spisowych powinny byæ opisane w sprawozdaniu
z przeprowadzonej inwentaryzacji. 

3. Protoko³y dotycz¹ce spisów stanu warto�ci pieniê¿-
nych i innych warto�ci przechowywanych w kasach i skarb-
cach powinny ponadto zawieraæ dane pozwalaj¹ce na
stwierdzenie zgodno�ci stanu tych warto�ci ze stanem wyni-
kaj¹cym z dokumentów i ksi¹g rachunkowych. 

4. Spisy z natury (w tym protoko³y) powinny byæ podda-
ne kontroli przez osoby do tego wyznaczone. 

§ 21. 1. Uzgadnianie stanu �rodków na rachunkach banko-
wych oraz stanu kredytów, po¿yczek przeprowadza siê bie-
¿¹co na podstawie sporz¹dzanych i wysy³anych do klientów
wyci¹gów bankowych. 

2. Roczna inwentaryzacja stanu rachunków bankowych
polega na uzgodnieniu z ich posiadaczami stanów na koniec
roku obrotowego. W tym celu powinny byæ wys³ane posiada-
czowi rachunku zawiadomienia o stanie rachunku. 
W przypadku niezg³oszenia niezgodno�ci w ci¹gu 14 dni od
daty wys³ania zawiadomienia, stan rachunku uznaje siê za
uzgodniony. 

§ 22. 1. Stan rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz
stan innych nale¿no�ci i zobowi¹zañ banku uzgadniany jest
przez potwierdzenie salda. 

2. Powiadomienie o stanie salda oraz wezwanie do jego
potwierdzenia nale¿y do obowi¹zku wierzyciela. Saldo uzna-
je siê równie¿ za uzgodnione, je�li w ci¹gu 30 dni od daty za-
wiadomienia o stanie salda kontrahent nie wniós³ zastrze¿e-
nia. 

§ 23. 1. Inwentaryzacja aktywów i pasywów w drodze weryfi-
kacji polega na ustaleniu prawid³owo�ci stanu zewidencjono-
wanego na podstawie w³a�ciwych dowodów ksiêgowych. 

2. Aktywa i pasywa, których stan (warto�æ) ulega zmia-
nie na skutek odpisu ich zu¿ycia, sukcesywnego zarachowy-
wania na konta wynikowe czy z innego tytu³u, powinny byæ
równie¿ weryfikowane pod wzglêdem prawid³owo�ci tych
zmian, odpisów, zarachowañ i innych. 

3. Z przeprowadzonej weryfikacji aktywów i pasywów
sporz¹dza siê protokó³, w którym powinny byæ przedstawio-
ne wyniki dokonanej weryfikacji oraz sposób rozliczenia
stwierdzonych ró¿nic inwentaryzacyjnych. 

§ 24. Stwierdzone ró¿nice inwentaryzacyjne podlegaj¹ ujaw-
nieniu w dokumentach sporz¹dzonych z przeprowadzonej
inwentaryzacji oraz wyja�nieniu i odpowiedniemu rozliczeniu
w ksiêgach rachunkowych banku tego roku obrotowego, któ-
rego inwentaryzacja dotyczy. 

§ 25. 1. Prezes zarz¹du banku, kieruj¹c siê interesami banku
w zakresie skutecznej ochrony mienia oraz obowi¹zuj¹cymi
przepisami, okre�la zasady inwentaryzacji w jednostkach or-
ganizacyjnych banku. 

2. Zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów banku
powinny w szczególno�ci okre�laæ: 

1) sposób, zakres, czêstotliwo�æ i terminy przeprowa-
dzania inwentaryzacji, 

2) osoby odpowiedzialne za prawid³owe organizowanie
i przeprowadzanie inwentaryzacji, 

3) sposób dokumentowania wyników inwentaryzacji
oraz tryb postêpowania w zakresie ustalania i rozli-
czania wyników inwentaryzacji. 

ROZDZIA£ 4
Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku fi-

nansowego

§ 26. 1. Warto�æ aktywów i pasywów oraz wynik finansowy
ustala siê i wykazuje w ksiêgach rachunkowych z zachowa-
niem zasady ostro¿nej wyceny oraz wiernego przedstawia-
nia sytuacji maj¹tkowej i finansowej banku. 

2. Aktywa i pasywa wyceniane s¹ wed³ug rzeczywistego
poziomu cen lub ponoszonych kosztów, z uwzglêdnieniem
zachodz¹cych zmian w poszczególnych sk³adnikach,
a zw³aszcza zmniejszeñ warto�ci na skutek pogorszenia ich
jako�ci, bez wzglêdu na wysoko�æ wyniku finansowego. 

§ 27. 1. Wynik finansowy netto w ksiêgach rachunkowych
banku wykazywany jest z uwzglêdnieniem odpowiednio
przepisów art. 37, 39, 40,41, 43 ustawy. 

2. Do wyniku finansowego z tytu³u odsetek, o których
mowa w art. 43 ust. 2 ustawy, z zastrze¿eniem § 44, zalicza
siê: 

1) jako przychody � nie otrzymane w okresie sprawoz-
dawczym: 
a) odsetki nale¿ne bankowi od nale¿no�ci normal-

nych, 
b) odsetki z tytu³u dyskonta, a tak¿e inne odsetki

otrzymane w poprzednich okresach, przypadaj¹ce
za bie¿¹cy okres sprawozdawczy, 
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2) jako koszty � odsetki wymagalne i nie wymagalne
przypadaj¹ce za okres sprawozdawczy od zobowi¹-
zañ banku (depozytów, oszczêdno�ci i innych). 

3. Do wyniku finansowego z tytu³u odsetek, o których
mowa w art. 43 ust. 2 ustawy, z zastrze¿eniem § 44, nie za-
licza siê: 

1) nale¿nych odsetek zapad³ych i niezapad³ych od na-
le¿no�ci zagro¿onych, 

2) odsetek z tytu³u dyskonta i pozosta³ych odsetek otrzy-
manych z góry, przypadaj¹cych za nastêpne okresy
sprawozdawcze, 

3) odsetek skapitalizowanych, które do czasu zap³aty
b¹d� odpisania stanowi¹ przychód przysz³ych okre-
sów lub przychód zastrze¿ony. 

§ 28. 1. Wycena aktywów i pasywów na dzieñ bilansowy
oraz w ci¹gu roku obrotowego, co najmniej na dzieñ sporz¹-
dzania informacji podlegaj¹cej przekazaniu przez banki do
Narodowego Banku Polskiego i innych jednostek, dokony-
wana jest wed³ug zasad okre�lonych ustaw¹, z uwzglêdnie-
niem odpowiednio przepisów w sprawie tworzenia rezerw na
ryzyko w dzia³alno�ci bankowej oraz nastêpuj¹cych ustaleñ: 

1) metale szlachetne nie zaliczane do rzeczowych
sk³adników maj¹tku obrotowego � wykazuje siê w ce-
nie nabycia, a je¿eli cena nabycia przewy¿sza cenê
wed³ug notowañ gie³dowych � wykazuje siê w cenie
tych notowañ, a ró¿nic¹ obci¹¿a siê inne koszty ope-
racji finansowych. W przypadku odnotowania trwa³ej
tendencji wzrostu ceny metali szlachetnych na gie³-
dach zagranicznych przez okres co najmniej trzech
miesiêcy podwy¿sza siê warto�æ tego aktywu, nie wy-
¿ej jednak ni¿ do ceny nabycia, a ró¿nicê z wyceny
zalicza siê do przychodów z operacji finansowych, 

2) nale¿no�ci i zobowi¹zania, w tym po¿yczki, kredyty,
wierzytelno�ci, �rodki na rachunkach bankowych �
wykazuje siê w kwocie wymagaj¹cej zap³aty, która
obejmuje równie¿ odsetki od nale¿no�ci i zobowi¹-
zañ, których obowi¹zek kapitalizacji wynika³ z ustawy
lub umowy, 

3) papiery warto�ciowe: 
a) d³u¿ne papiery warto�ciowe przeznaczone do ob-

rotu (handlowe) wykazuje siê wed³ug ceny naby-
cia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto,
premiê, jednak nie wy¿ej od ceny sprzeda¿y netto
(np. kursu gie³dowego). 
W przypadku gdy tak okre�lona warto�æ jest wy¿-
sza od ceny sprzeda¿y netto, ró¿nicê tê zalicza
siê do kosztów z operacji finansowych, 

b) d³u¿ne papiery warto�ciowe przeznaczone na lo-
katy (lokacyjne) wykazuje siê w cenie nabycia
skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto, pre-
miê, z uwzglêdnieniem odpowiednio odpisów z ty-
tu³u trwa³ej utraty ich warto�ci, 

c) papiery warto�ciowe z prawem do kapita³u zakwa-
lifikowane do papierów przeznaczonych do obro-
tu (handlowych) wykazuje siê w cenie nabycia,
jednak nie wy¿szej ni¿ cena sprzeda¿y netto.
W przypadku gdy cena sprzeda¿y netto jest ni¿-
sza od ceny nabycia, ró¿nicê tê zalicza siê do
kosztów z operacji finansowych, 

d) papiery warto�ciowe z prawem do kapita³u zakwa-
lifikowane jako lokaty (lokacyjne) wykazuje siê
w cenie nabycia z uwzglêdnieniem odpowiednio
odpisów z tytu³u trwa³ej utraty ich warto�ci, 

e) �wiadectwa udzia³owe i akcje w funduszach inwe-
stycyjnych (zamkniêtych) zalicza siê do papierów
warto�ciowych z prawem do kapita³u i wycenia siê

je w zale¿no�ci od intencji nabywcy � co do ich
przeznaczenia � jako papiery handlowe, zgodnie
z lit. c) lub papiery lokacyjne, zgodnie z lit. d), 

f) papiery warto�ciowe stanowi¹ce obligacje restruk-
turyzacyjne wykazuje siê wed³ug ceny nabycia po-
wiêkszonej o odsetki nie wyp³acone przez bud¿et
pañstwa, które zgodnie z przepisami zwiêkszaj¹
ich warto�æ, 

g) za trwa³¹ utratê warto�ci papierów warto�ciowych
uznaje siê w szczególno�ci: 
� ponoszenie przez emitenta w okresie jednego

roku straty nie znajduj¹cej pokrycia w jego kapi-
ta³ach w³asnych, 

� utrzymywanie siê przez okres co najmniej trzech
kolejnych miesiêcy kursu papierów warto�cio-
wych poni¿ej ceny nabycia, 

4) jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych
(otwartych) wykazuje siê w cenie nabycia z uwzglêd-
nieniem odpisów z tytu³u trwa³ej utraty ich warto�ci.
Za trwa³¹ utratê warto�ci uwa¿a siê utrzymywanie ce-
ny umorzenia poni¿ej ceny nabycia przez okres co
najmniej trzech miesiêcy, 

5) aktywa przejête za d³ugi � wykazuje siê wed³ug ceny
stanowi¹cej kwotê d³ugu (kwota wymagaj¹ca zap³a-
ty), za który aktywa przejêto, z uwzglêdnieniem odpo-
wiednio nastêpuj¹cych zasad: 
a) warto�æ przejêtego rzeczowego sk³adnika maj¹tku

ustala siê na podstawie wyceny, która nie mo¿e
jednak przewy¿szaæ jego ceny sprzeda¿y netto.
Na ró¿nicê pomiêdzy ustalon¹ warto�ci¹ przejête-
go aktywu a kwot¹ d³ugu tworzy siê rezerwê celo-
w¹, 

b) warto�æ przejêtej wierzytelno�ci ustala siê na pod-
stawie ceny mo¿liwej do uzyskania (ceny sprzeda-
¿y netto) ze sprzeda¿y przejêtej wierzytelno�ci,
z uwzglêdnieniem sytuacji finansowej d³u¿nika. Na
ró¿nicê pomiêdzy ustalon¹ warto�ci¹ przejêtej wie-
rzytelno�ci a kwot¹ d³ugu tworzy siê rezerwê celo-
w¹, 

c) warto�æ przejêtych akcji notowanych na gie³dzie
ustala siê na podstawie oceny sytuacji finansowej
emitenta, z uwzglêdnieniem �redniego kursu noto-
wañ gie³dowych, przyjmowanego jako �rednia aryt-
metyczna notowañ gie³dowych tych akcji z okresu
co najmniej 30 dni poprzedzaj¹cych wycenê,
a w przypadku wyceny na dzieñ bilansowy � �red-
nia arytmetyczna kursu z ostatniego miesi¹ca roku
obrotowego. W przypadku gdy wyliczona cena na
podstawie �redniego kursu jest wy¿sza od mo¿li-
wej do uzyskania ceny sprzeda¿y (notowañ z dnia
wyceny), to wyceny dokonuje siê z warto�ci wyni-
kaj¹cej z ni¿szej ceny mo¿liwej do uzyskania. Na
ró¿nicê pomiêdzy ustalon¹ warto�ci¹ a kwot¹ d³u-
gu tworzy siê rezerwê celow¹, 

d) warto�æ przejêtych udzia³ów oraz akcji nie notowa-
nych na gie³dzie ustala siê na podstawie oceny sy-
tuacji finansowej podmiotu, którego udzia³y b¹d�
akcje przejêto. Je¿eli na podstawie oceny finanso-
wej zostanie stwierdzone, ¿e kapita³y (fundusze)
ocenianego podmiotu, skorygowane o wynik finan-
sowy, wykazuj¹ wielko�æ zerow¹ lub ujemn¹, to re-
zerwê celow¹ tworzy siê w pe³nej wysoko�ci d³ugu,
za który walory te zosta³y przejête. W przypadku
gdy kapita³y (fundusze) ocenianego podmiotu,
skorygowane o wynik finansowy, wykazywaæ bêd¹
wielko�æ dodatni¹, to rezerwê celow¹ tworzy siê na
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ró¿nice pomiêdzy ustalon¹ warto�ci¹ przejêtego
aktywu a kwot¹ d³ugu. 

2. Je¿eli z odrêbnych przepisów wynika, ¿e bank nie ma
obowi¹zku utworzenia okre�lonych rezerw na dzieñ sporz¹-
dzania sprawozdania finansowego w ci¹gu roku obrotowe-
go, to decyzja o utworzeniu rezerw nale¿y do banku. 

3. Aktywa banku, które w wyniku dokonanej wyceny
kwalifikuj¹ siê do odpisania w koszty lub straty, podlegaj¹
spisaniu w roku obrotowym, w którym koszty (straty) zosta³y
stwierdzone. 

§ 29. 1. Aktywa i pasywa stanowi¹ce bilansowe i pozabilan-
sowe pozycje walutowe wykazuje siê w z³otych po przelicze-
niu wed³ug �redniego kursu ustalonego przez Prezesa Naro-
dowego Banku Polskiego, obowi¹zuj¹cego na dzieñ bilanso-
wy. 

2. Je¿eli na wyra¿one w walucie obcej nale¿no�ci utwo-
rzono rezerwê, to przeliczeniu podlega tak¿e rezerwa. 

3. Ró¿nice kursowe wynikaj¹ce z przeliczenia sald
strukturalnych pozycji walutowych, dokonywanego na dzieñ
bilansowy, wp³ywaj¹ na wycenê pozycji wymiany, z wyj¹t-
kiem aktywów przyznanych na podstawie odrêbnych przepi-
sów (obligacji denominowanych w walucie obcej). Ró¿nice
kursowe dotycz¹ce aktywów przyznanych na podstawie od-
rêbnych przepisów ³¹cznie z ró¿nicami kursowymi powsta³y-
mi z bie¿¹cych operacji bankowych zalicza siê odpowiednio
do przychodów lub kosztów operacyjnych. 

4. Udzia³y w innych jednostkach i akcje lub udzia³y
w jednostkach zale¿nych i stowarzyszonych wyra¿one w wa-
lutach obcych podlegaj¹ wycenie wed³ug zasad okre�lonych
w ust. 1, a ró¿nice kursowe powsta³e po porównaniu z kur-
sem z dnia ich nabycia zalicza siê do ró¿nic kursowych z wy-
miany pozycji strukturalnych. Je¿eli zakup udzia³ów, akcji
nast¹pi³ przed 1.01.1995 r., za kurs, po którym zawarto
transakcjê, przyjmuje siê �redni kurs danej waluty ustalony
przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzieñ
31.12.1994 r. 

ROZDZIA£ 5
Sprawozdania finansowe

§ 30. 1. Sprawozdanie finansowe sporz¹dza siê na dzieñ bi-
lansowy. 
2. Do rocznego sprawozdania finansowego banku do³¹cza
siê sprawozdanie z dzia³alno�ci banku w roku obrotowym. 

§ 31. 1. W sprawozdaniu finansowym banku: 
1) aktywa i pasywa bilansu wykazuje siê wed³ug stanu

na dzieñ bilansowy, w warto�ci ustalonej zgodnie
z art. 46 ustawy, w kolejno�ci i w sposób okre�lony
w za³¹czniku nr 2 do ustawy, 

2) koszty, przychody i wynik finansowy w rachunku zy-
sków i strat wykazuje siê narastaj¹co od pierwszego
dnia danego roku obrotowego do koñca okresu, za
który sporz¹dzane jest sprawozdanie finansowe,
w wysoko�ci przypadaj¹cej za ten okres sprawoz-
dawczy, w kolejno�ci i w sposób okre�lony w za³¹cz-
niku nr 5 do ustawy, 

3) sprawozdanie z przep³ywu �rodków pieniê¿nych spo-
rz¹dza siê w sposób okre�lony w za³¹czniku nr 9 do
ustawy, 

4) w informacji dodatkowej, z zastrze¿eniem art. 81 ust.
2 pkt 2 lit. b) ustawy, podaje siê nie ujête w bilansie
oraz rachunku zysków i strat dane oraz wyja�nienia
niezbêdne dla przedstawienia rzetelnie i jasno sytu-
acji maj¹tkowej, finansowej, wyniku finansowego

i rentowno�ci banku, w kolejno�ci i w sposób okre�lo-
ny w za³¹czniku do uchwa³y. 

2. Sprawozdanie z dzia³alno�ci banku za rok obrotowy
obejmuje dane, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy. 

§ 32. 1. Banki, w sk³ad których wchodz¹ wyodrêbnione orga-
nizacyjnie i finansowo jednostki (oddzia³y, filie), sporz¹dzaj¹: 

1) sprawozdanie finansowe ka¿dej wyodrêbnionej jed-
nostki organizacyjnej banku, 

2) ³¹czne sprawozdanie finansowe banku z zastrze¿e-
niem ust. 2, stanowi¹ce sumê sprawozdañ finanso-
wych centrali banku oraz wszystkich jego wyodrêbnio-
nych jednostek organizacyjnych. 

2. W ³¹cznym sprawozdaniu finansowym banku odpo-
wiedniej eliminacji (wy³¹czeniu) podlegaj¹: 

1) wzajemne nale¿no�ci i zobowi¹zania, 
2) odpowiednia czê�æ wyników finansowych wynikaj¹-

cych z wzajemnych rozrachunków finansowych, 
3) �rodki oraz fundusze wydzielone. 
3. Bank posiadaj¹cy swoje oddzia³y (filie) poza teryto-

rium Polski i tam sporz¹dzaj¹ce sprawozdanie finansowe,
w³¹cza odpowiednie dane wynikaj¹ce ze sprawozdañ tych
oddzia³ów wyra¿one w walucie obcej, po przeliczeniu na z³o-
te wed³ug zasad: 

1) dane wynikaj¹ce z bilansu przelicza siê wed³ug obo-
wi¹zuj¹cego na dzieñ bilansowy kursu �redniego,
ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego, 

2) dane wynikaj¹ce z rachunku zysków i strat przelicza
siê wed³ug kursu bêd¹cego �redni¹ arytmetyczn¹
kursów �rednich ustalonych dla danej waluty przez
Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzieñ koñ-
cz¹cy ka¿dy miesi¹c w danym roku obrotowym. 

§ 33. 1. Sprawozdanie finansowe banku podpisuj¹ prezes
zarz¹du i g³ówny ksiêgowy banku, z oznaczeniem daty z³o-
¿enia podpisu na tym dokumencie. 

2. Odmowa z³o¿enia podpisu na sprawozdaniu finanso-
wym wymaga pisemnego uzasadnienia do³¹czonego do
sprawozdania finansowego, którego odmowa podpisania do-
tyczy. 

§ 34. Roczne sprawozdanie finansowe banku powinno byæ: 
1) sporz¹dzone w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia bilansowego

i przedstawione w³a�ciwym organom banku, a tak¿e
w okre�lonym terminie i trybie udostêpnione akcjona-
riuszom lub cz³onkom banku, zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami prawa, postanowieniami statutu lub
umowy, 

2) zatwierdzone przez uprawniony do tego organ banku
w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia bilansowego, a przed za-
twierdzeniem zbadane zgodnie z rozdzia³em 7 usta-
wy, 

3) z³o¿one organowi rejestracyjnemu oraz do og³oszenia
w Monitorze Polskim B, w ci¹gu 15 dni od dnia za-
twierdzenia sprawozdania finansowego, zgodnie
z art. 69 i 70 ustawy. 

§ 35. 1. Z zastrze¿eniem art. 56 ustawy, bank bêd¹cy jed-
nostk¹ dominuj¹c¹ w rozumieniu art. 3 ustawy � sporz¹dza
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapi-
ta³owej, zgodnie z rozdzia³em 6 ustawy i przepisami szcze-
gólnymi dotycz¹cymi sporz¹dzania skonsolidowanych spra-
wozdañ finansowych banków. 

2. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
sporz¹dza siê na podstawie rocznych sprawozdañ finanso-
wych jednostki dominuj¹cej oraz jednostek zale¿nych i sto-
warzyszonych w ci¹gu 2 miesiêcy od terminu ustalonego dla
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sporz¹dzenia jednostkowych sprawozdañ finansowych. Je-
¿eli konsolidacja nastêpuje tak¿e na szczeblu jednostek za-
le¿nych, termin ten przed³u¿a siê o kolejny miesi¹c. 

§ 36. 1. Konsolidacja sprawozdañ finansowych dokonywana
jest:

1) w przypadku sprawowania kontroli nad jednostk¹ za-
le¿n¹ dzia³aj¹c¹ na podstawie prawa bankowego �
metod¹ konsolidacji pe³nej, 

2) w przypadku jednostki stowarzyszonej oraz jednostki
zale¿nej prowadz¹cej odmienny rodzaj dzia³alno�ci
ni¿ bankowa � metod¹ praw w³asno�ci. 

2. Przez odmienny rodzaj dzia³alno�ci ni¿ dzia³alno�æ
bankowa rozumie siê dzia³alno�æ ubezpieczeniow¹, produk-
cyjn¹, handlow¹ lub us³ugow¹. 

3. Jednostki obejmowane konsolidacj¹ pe³n¹ powinny
stosowaæ jednakowe zasady wyceny aktywów i pasywów,
ustalania wyniku finansowego i sprawozdawczo�ci. W przy-
padku wystêpowania odmienno�ci, odpowiednich prze-
kszta³ceñ dokonuje siê w sprawozdaniu finansowym jednost-
ki zale¿nej. 

4. Przy konsolidacji sprawozdañ finansowych stosuje siê
odpowiednio przepisy dotycz¹ce wyceny aktywów i pasy-
wów, ustalania wyniku finansowego oraz sprawozdawczo-
�ci, je¿eli odrêbne przepisy nie stanowi¹ inaczej. 

§ 37. 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpisuj¹
w banku prezes zarz¹du i g³ówny ksiêgowy banku, z ozna-
czeniem daty z³o¿enia podpisu na tym dokumencie. 
W przypadku odmowy podpisu na skonsolidowanym sprawoz-
daniu finansowym stosuje siê odpowiednio przepis § 33 ust. 2. 

2. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
podlega: 

1) badaniu przez bieg³ego rewidenta, w trybie przewi-
dzianym rozdzia³em 7 ustawy, 

2) zatwierdzeniu przez uprawniony do tego organ banku
zobowi¹zanego do sporz¹dzenia skonsolidowanego
sprawozdania, w ci¹gu 8 miesiêcy od dnia bilansowe-
go, 

3) og³oszeniu w Monitorze Polskim B w ci¹gu 15 dni od
dnia zatwierdzenia. 

§ 38. Prezes zarz¹du banku obowi¹zany jest zapewniæ: 
1) prawid³owe i terminowe sporz¹dzenie sprawozdañ fi-

nansowych, 
2) przed³o¿enie sprawozdañ finansowych oraz innych

dokumentów w ustalonej do tego formie w³a�ciwym
organom, akcjonariuszom lub cz³onkom banku oraz
poddanie tych sprawozdañ badaniu, 

3) z³o¿enie w obowi¹zuj¹cych terminach sprawozdañ fi-
nansowych i wymaganych dokumentów organowi re-
jestracyjnemu i do og³oszenia w Monitorze Polskim B. 

ROZDZIA£ 6
Badanie sprawozdañ

§ 39. 1. Badaniu, na zasadach okre�lonych w rozdziale
7 ustawy, podlegaj¹: 

1) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 
2) roczne sprawozdanie finansowe banku, 
3) sprawozdanie finansowe banku dzia³aj¹cego w for-

mie spó³ki akcyjnej sporz¹dzone na dzieñ po³¹czenia
z inn¹ jednostk¹ b¹d� przejêcia innej jednostki. 

2. Wyboru bieg³ego rewidenta do badania sprawozdania
finansowego dokonuje organ nadzorczy okre�lony statutem
banku, a je¿eli statut tego nie okre�la, to organ banku bezpo-
�rednio nadzoruj¹cy zarz¹d. 

3. Umowa o badanie sprawozdania finansowego powin-
na byæ zawarta w takim terminie, aby umo¿liwiæ bieg³emu re-
widentowi uczestniczenie w inwentaryzacji podstawowych
sk³adników maj¹tkowych banku. 

§ 40. 1. Badanie sprawozdañ finansowych mo¿e byæ doko-
nywane wy³¹cznie przez bieg³ych rewidentów, spe³niaj¹cych
kryteria i warunki kwalifikacyjne w rozumieniu ustawy. 

2. Bank jest zobowi¹zany: 
1) udostêpniæ bieg³emu rewidentowi niezbêdne doku-

menty oraz udzieliæ informacji i wyja�nieñ zwi¹zanych
z przedmiotem badania, 

2) udostêpniæ akcjonariuszom (cz³onkom) banku roczne
sprawozdanie finansowe wraz z opini¹ i raportem bie-
g³ego rewidenta, a tak¿e sprawozdanie z dzia³alno�ci
banku, najpó�niej na 15 dni przed zgromadzeniem ak-
cjonariuszy, cz³onków, delegatów, a w przypadku ban-
ku dzia³aj¹cego w formie spó³ki akcyjnej � równie¿
sprawozdanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. 

ROZDZIA£ 7
Przechowywanie danych

§ 41. 1. Dokumenty dotycz¹ce przyjêtych zasad prowadze-
nia rachunkowo�ci w banku, ksiêgi rachunkowe, dowody
ksiêgowe, dokumenty inwentaryzacji, sprawozdania finanso-
we i inne dokumenty, skompletowane i odpowiednio ozna-
czone oraz u³o¿one w ustalonym porz¹dku, powinny byæ
przechowywane w sposób chroni¹cy je przed uszkodze-
niem, zniszczeniem, zaginiêciem, niedozwolonymi zmianami
i nieupowa¿nionym rozpowszechnianiem i ujawnianiem. 

2. Zapisy ksiêgowe, utrwalone na magnetycznych no�ni-
kach danych, podlegaj¹ przeniesieniu na no�niki trwa³e
w terminach ustalonych w wewnêtrznych przepisach banku. 

3. Ksiêgi rachunkowe, prowadzone w systemie kompu-
terowym, mog¹ mieæ postaæ no�ników magnetycznych tylko
w okresie poprzedzaj¹cym przeniesienie zapisów na no�niki
trwa³e. 

§ 42. 1. Bank w wewnêtrznych uregulowaniach ustala zasa-
dy tworzenia zbiorów okre�lonego rodzaju dokumentów,
sposobu ich kwalifikowania do danych kategorii akt, opisu
ich zawarto�ci, sposobu i okresu przechowywania oraz udo-
stêpniania dokumentów osobom trzecim. 

2. Banki obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad dotycz¹-
cych przechowywania i ochrony danych, a w szczególno�ci: 

1) zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe z kom-
pletem dokumentów dotycz¹cych ich badania i za-
twierdzania oznaczaæ kat. �A� jako dokumenty podle-
gaj¹ce trwa³emu przechowywaniu, 

2) pozosta³e dokumenty, stanowi¹ce kat. �B�, przecho-
wywaæ co najmniej: 
a) ksiêgi rachunkowe � 5 lat, 
b) karty wynagrodzeñ b¹d� ich odpowiedniki � przez

okres wymaganego dostêpu do tych danych, wyni-
kaj¹cy z przepisów emerytalnych (rentowych), po-
datkowych, nie krócej jednak ni¿ 5 lat, 

c) wszelkie dowody ksiêgowe dotycz¹ce rozliczenia
osób, którym powierzono sk³adniki maj¹tku, wielo-
letnich inwestycji rozpoczêtych, po¿yczek, kredy-
tów oraz umów handlowych, roszczeñ dochodzo-
nych w postêpowaniu cywilnym lub objêtych postê-
powaniem karnym albo podatkowym � przez 5 lat
od pocz¹tku roku nastêpuj¹cego po roku obroto-
wym, w którym operacje, transakcje i postêpowa-
nia zosta³y ostatecznie zakoñczone, sp³acone, roz-
liczone lub przedawnione, 
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d) dokumentacje przyjêtego sposobu prowadzenia
rachunkowo�ci � przez okres jej wa¿no�ci i dodat-
kowo przez 5 lat po tym okresie, 

e) dokumenty inwentaryzacji � 5 lat, 
f) dokumenty dotycz¹ce gwarancji, porêczeñ oraz zwi¹-

zane z reklamacj¹ � 5 lat po terminie rozliczenia, 
g) pozosta³e dowody ksiêgowe i dokumenty � 5 lat. 

3. Okresy przechowywania, o których mowa w ust. 2 pkt
2, oblicza siê od pocz¹tku roku nastêpuj¹cego po roku obro-
towym, którego dane zbiory dotycz¹. 

4. Udostêpnianie dokumentów osobom trzecim mo¿e
nastêpowaæ przy zachowaniu co najmniej nastêpuj¹cych za-
sad: 

1) nienaruszania przepisów tajemnicy bankowej, 
2) uzyskania zgody kierownika jednostki organizacyjnej

banku (osoby uprawnionej) do wgl¹du w dokumenty
na miejscu, 

3) uzyskania pisemnej zgody osoby upowa¿nionej przez
prezesa zarz¹du banku oraz pozostawienie potwier-
dzonych fotokopii dokumentów i protoko³u zawieraj¹-
cego ich wykaz � do udostêpnienia dokumentów po-
za miejscem prowadzenia ksi¹g rachunkowych. 

§ 43. 1. Bank w wewnêtrznych uregulowaniach ustala tryb
postêpowania w przypadku: 

1) zaginiêcia lub zniszczenia dokumentów, 
2) podejrzeñ o fa³szerstwo, kradzie¿ czy celowe usuniê-

cie lub uszkodzenie dokumentów. 

2. W przypadku podejrzeñ o dzia³ania przestêpcze
bank, niezale¿nie od obowi¹zku powiadomienia organów
�cigania, informuje o zaistnia³ym zdarzeniu Generalny In-
spektorat Nadzoru Bankowego NBP. 

ROZDZIA£ 8
Przepisy przej�ciowe i koñcowe

§ 44. 1. W okresie do 31 grudnia 1999 roku odsetki ustawo-
wo skapitalizowane od kredytów mieszkaniowych oraz od-
setki kapitalizowane od kredytów udzielanych przez banki
w ramach realizacji Funduszu Hipotecznego utworzonego

w Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S. A.
w Warszawie, a tak¿e odsetki kapitalizowane od kredytów
udzielanych na finansowanie inwestycji centralnych, przypa-
daj¹ce od nale¿no�ci kwalifikuj¹cych siê do kategorii w sytu-
acji normalnej, zalicza siê do wyniku finansowego tego okre-
su, za który odsetki przypadaj¹. 

2. Odsetki kapitalizowane od kredytów udzielanych na
finansowanie inwestycji centralnych, kwalifikowane w po-
przednich okresach jako przychody przysz³ych okresów, mo-
g¹ byæ zaliczone do wyniku finansowego, w czê�ci odpowia-
daj¹cej poniesionym przez bank kosztom odsetek skapitali-
zowanych z tytu³u sp³aty kredytu refinansowego zaci¹gniête-
go na finansowanie inwestycji centralnych., 

3. Je¿eli wierzytelno�æ banku, z tytu³ów o których mowa
w ust. 1, podlega zakwalifikowaniu do kategorii nale¿no�ci
zagro¿onych, to wszystkie odsetki ustawowo skapitalizowa-
ne stanowi¹ przychód przysz³ych okresów lub zastrze¿ony. 

§ 45. 1. Na wniosek prezesa zarz¹du banku uzasadniony
funkcjonuj¹cym w banku systemem informatycznym, Komi-
sja Nadzoru Bankowego w porozumieniu z Ministrem Finan-
sów mo¿e wyraziæ zgodê na czas okre�lony na stosowanie
odmiennych, od ustalonych uchwa³¹, zasad prowadzenia
ksi¹g rachunkowych, sporz¹dzania zestawieñ obrotów
i sald, dziennika i numeracji dowodów ksiêgowych. 

2. Akta ksiêgowe sporz¹dzone do 1991 r. odpowiadaj¹-
ce dokumentom, o których mowa w § 42 ust. 2 pkt 2 i pozo-
staj¹ce w archiwach banku w dniu wej�cia w ¿ycie uchwa³y,
podlegaj¹ przechowaniu przez okres co najmniej 10 lat od
koñca roku obrotowego, którego dotycz¹. 

§ 46. Traci moc zarz¹dzenie Nr 1/95 Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie szcze-
gólnych zasad rachunkowo�ci banków i sporz¹dzania infor-
macji dodatkowej (Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 8, Nr 11, poz. 20,
z 1996 r. Nr 2, poz. 4 i z 1997 r. Nr 10, poz. 18). 

§ 47. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 1998 r. 

1. W informacji dodatkowej nale¿y przedstawiæ zasady sto-
sowane  w rachunkowo�ci i wprowadzone zmiany w tym za-
kresie oraz zdarzenia, które mia³y istotny wp³yw na przedsta-
wione w sprawozdaniu dane, a w szczególno�ci: 

1) stosowane metody wyceny (w tym: nale¿no�ci zagro-
¿onych, aktywów przejêtych, amortyzacji, walut ob-
cych) aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów
i kosztów w zakresie, w jakim obowi¹zuj¹ce przepisy
pozostawiaj¹ prawo wyboru, 

2) dokonane w roku obrotowym zmiany zasad rachun-
kowo�ci i wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wprowa-
dzenia, je¿eli wywieraj¹ one istotny wp³yw na spra-
wozdanie finansowe, ze wskazaniem spowodowanej
tymi zmianami ró¿nicy w wyniku finansowym, 

3) dokonane w stosunku do poprzedniego sprawozda-
nia finansowego zmiany sposobu sporz¹dzania spra-
wozdania finansowego wraz z uzasadnieniem ich
wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania
sytuacji maj¹tkowej i finansowej oraz rentowno�ci
banku, 

4) dane liczbowe zapewniaj¹ce porównywalno�æ spra-
wozdania finansowego za okres poprzedzaj¹cy ze
sprawozdaniem za rok obrotowy, 

5) informacje o znacz¹cych w banku zdarzeniach, które
wyst¹pi³y po dniu bilansowym i nie zosta³y uwzglêd-
nione w bilansie oraz rachunku zysków i strat, 

6) informacje o znacz¹cych w banku zdarzeniach doty-
cz¹cych lat ubieg³ych, które zosta³y ujête w sprawoz-
daniu finansowym roku obrotowego. 

Za³¹cznik do uchwa³y nr 1/98
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 3 czerwca 1998 r.
(poz. 27)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BANKU

Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Bankowego: 

Hanna Gronkiewicz-Waltz 
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2. W informacji dodatkowej ujawnieniu podlegaj¹ niezbêdne
dane uzupe³niaj¹ce o aktywach i pasywach oraz elementach
rachunku zysków i strat w zakresie niezbêdnym do ich lep-
szego zrozumienia, a w szczególno�ci: 

1) dane o walutowej strukturze aktywów i pasywów, 
2) dane o �ród³ach pozyskania i wykorzystania fundu-

szy, z uwzglêdnieniem g³ównych regionów geogra-
ficznych kraju, 

3) informacje z zakresu struktury koncentracji zaanga-
¿owania banku w poszczególne podmioty, grupy ka-
pita³owe, wraz z ocen¹ ryzyka zwi¹zanego z tym za-
anga¿owaniem, 

4) informacje o: 
a) strukturze nale¿no�ci banku wykazywanych w poz.

III i IV aktywów bilansu, w tym nale¿no�ci zagro¿o-
nych zakwalifikowanych do poszczególnych kate-
gorii zgodnie z przepisami o tworzeniu rezerw na
ryzyko w dzia³alno�ci bankowej, 

b) strukturze zobowi¹zañ banku wykazywanych
w poz. II i III pasywów bilansu, z podzia³em wed³ug
terminów zapadalno�ci i wymagalno�ci w prze-
dzia³ach: do 3 miesiêcy, powy¿ej 3 miesiêcy do
1 roku, powy¿ej 1 roku do 5 lat i powy¿ej 5 lat, 

5) dane o posiadanych papierach warto�ciowych,
z uwzglêdnieniem: 
a) papierów warto�ciowych z nieograniczon¹ zbywal-

no�ci¹ notowanych na gie³dzie lub znajduj¹cych
siê w regulowanym pozagie³dowym wtórnym pu-
blicznym obrocie, 

b) papierów warto�ciowych z nieograniczon¹ zbywal-
no�ci¹ nie notowanych na gie³dzie, 

c) papierów warto�ciowych z ograniczon¹ zbywalno-
�ci¹, 

d) ceny rynkowej papierów warto�ciowych, w przy-
padku, gdy jest ró¿na od warto�ci wykazywanej
w bilansie, 

6) informacje o akcjach i udzia³ach posiadanych w in-
nych jednostkach, uwzglêdniaj¹ce: 
a) nazwê i siedzibê jednostek i przedmiot ich dzia³al-

no�ci, 
b) warto�æ bilansow¹ akcji (udzia³ów), procent posia-

danego kapita³u jednostki i udzia³ w ogólnej liczbie
g³osów na walnym zgromadzeniu, 

c) w przypadku udzia³ów w jednostkach zale¿nych
i stowarzyszonych � równie¿ warto�æ kapita³u w³a-
snego jednostki, jej wynik finansowy za rok obroto-
wy (osi¹gniêty zysk lub poniesion¹ stratê), nie
op³acon¹ przez bank warto�æ udzia³u w kapitale
jednostki, warto�æ otrzymanych lub nale¿nych dy-
widend za rok obrotowy, 

7) dane w zakresie u¿ytkowanego rzeczowego maj¹tku
trwa³ego, z podzia³em na: 
a) maj¹tek w³asny, 
b) maj¹tek u¿ywany na podstawie umowy najmu,

dzier¿awy lub innej umowy o podobnym charakte-
rze, który nie jest amortyzowany w banku, 

c) warto�æ gruntów w u¿ytkowaniu wieczystym, 
8) informacje z zakresu zmian warto�ci grup rodzajo-

wych � �rodków trwa³ych, aktywów do zbycia, maj¹t-
ku finansowego (udzia³ów, akcji, po¿yczek podpo-
rz¹dkowanych), warto�ci niematerialnych i prawnych
oraz z zakresu zmian amortyzacji sk³adników objê-
tych amortyzacj¹, przedstawione w poni¿szy sposób: 
a) stany na pocz¹tek roku obrotowego, 
b) wszelkie zwiêkszenia i zmniejszenia warto�ci

z okre�leniem ich tytu³ów, 

c) stany na koniec roku obrotowego oraz terminy za-
padalno�ci po¿yczek podporz¹dkowanych. 

9) informacje z zakresu warto�ci grup rodzajowych
czynnych i biernych rozliczeñ miêdzyokresowych,
przychodów przysz³ych okresów oraz przychodów
zastrze¿onych, wed³ug poszczególnych tytu³ów, 

10) w zakresie kapita³ów w³asnych informacja dodatko-
wa powinna w szczególno�ci obejmowaæ: 

a) dane o strukturze w³asno�ci kapita³u podstawowe-
go � ilo�æ, rodzaj i warto�æ nominaln¹ akcji (udzia-
³ów) tworz¹cych kapita³, z wyszczególnieniem akcji
uprzywilejowanych, akcjonariuszy (udzia³owców)
posiadaj¹cych 5% lub wiêcej g³osów na walnym
zgromadzeniu, 

b) stan na pocz¹tek roku obrotowego, 
c) zwiêkszenia i zmniejszenia warto�ci, z okre�leniem

ich tytu³ów, 
d) stan na koniec roku obrotowego, 

11) dane o stanie i zmianach kapita³u zapasowego i re-
zerwowego w uk³adzie wynikaj¹cym z poz. XI i XII
pasywów bilansu powinny obejmowaæ: 

a) stany na pocz¹tek roku obrotowego, 
b) zwiêkszenia i zmniejszenia warto�ci, z okre�le-

niem ich tytu³ów, 
c) stany na koniec roku obrotowego, 

12) informacje w zakresie zobowi¹zañ podporz¹dkowa-
nych � poz. VIII pasywów bilansu powinny obejmo-
waæ: 

a) warto�æ po¿yczek oraz waluty, w jakich zosta³y za-
ci¹gniête, 

b) warunki oprocentowania i terminy wymagalno�ci
po¿yczek, 

13) informacja o stanie i zmianach rezerw powinna obej-
mowaæ: 

a) stany rezerw na pocz¹tek roku obrotowego, w po-
dziale wed³ug ich przeznaczenia, 

b) zwiêkszenia, wykorzystania i rozwi¹zania rezerw, 
c) stany rezerw na koniec roku obrotowego, w po-

dziale wed³ug ich przeznaczenia oraz ze wskaza-
niem rezerw koryguj¹cych stan nale¿no�ci, 

d) stan rezerw, jakie bank obowi¹zany by³ utrzymy-
waæ na koniec roku obrotowego, w podziale we-
d³ug ich przeznaczenia, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami. Je¿eli stan rezerw wykazany w pkt c)
nie osi¹gn¹³ poziomu rezerw okre�lonego w pkt d)
� w informacji dodatkowej nale¿y przedstawiæ
szczegó³owe wyja�nienia w tym zakresie. 

3. Informacja dodatkowa z zakresu zobowi¹zañ warunko-
wych i zabezpieczeñ powinna obejmowaæ: 

1) wykaz udzielonych gwarancji i porêczeñ, w tym we-
kslowych, 

2) zestawienie gwarancji i porêczeñ emisji udzielonych
innym emitentom, z uwzglêdnieniem: 
a) nazwy emitentów, których papiery warto�ciowe

podlegaj¹ gwarancji banku, 
b) rodzaju gwarantowanych papierów warto�ciowych, 
c) rodzaju i warunków zawartej umowy gwarancyjnej

i wskazanie kwoty, do jakiej bank zobowi¹za³ siê
zaanga¿owaæ w przypadku realizacji umowy gwa-
rancyjnej, 

d) informacji o powi¹zaniach finansowych, organiza-
cyjnych, personalnych pomiêdzy bankiem a pod-
miotem, któremu bank udzieli³ gwarancji, 

e) informacji, czy papiery warto�ciowe objête gwa-
rancj¹ s¹ zbywalne, czy s¹ lub bêd¹ notowanymi
na rynku wtórnym, 
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3) szczegó³owe dane na temat aktywów, które stanowi¹
zabezpieczenie zobowi¹zañ w³asnych banku oraz zo-
bowi¹zañ strony trzeciej. 

4. W informacji dodatkowej nale¿y ponadto przedstawiæ: 
1) informacje o przychodach (w tym z tytu³u prowizji)

i kosztach prowadzenia przez bank dzia³alno�ci ma-
klerskiej, 

2) dane o nie planowanych odpisach amortyzacyjnych
oraz wyja�nienie ich przyczyn, 

3) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych,
z podzia³em na losowe i pozosta³e, 

4) informacje o dokonanych odpisach w koszty (straty)
nale¿no�ci nie�ci¹galnych, z podzia³em na tytu³y od-
pisów i sposób dokonania odpisu � w ciê¿ar utworzo-
nych rezerw, w ciê¿ar kosztów na operacjach finan-
sowych oraz pozosta³ych kosztów operacyjnych, 

5) dane dotycz¹ce: 
a) kosztów i strat nie uznawanych przez przepisy po-

datkowe za koszty uzyskania przychodu (warto�æ
dodatnia), 

b) przychodów, które zgodnie z przepisami podatko-
wymi nie s¹ zaliczane do podstawy opodatkowania
(warto�æ ujemna), 

c) innych zmian podstawy opodatkowania przewi-
dzianych przepisami podatkowymi (warto�æ dodat-
nia lub ujemna), 

d) ogó³em podstawy opodatkowania, 
e) rozliczenia pozycji powoduj¹cych ró¿nicê miêdzy

podstaw¹ opodatkowania a wynikiem finansowym
brutto, kwoty podatku dochodowego wspó³mierne-
go do zysku brutto (stanowi¹cego obowi¹zkowe
obci¹¿enie wyniku finansowego) i przysz³e zobo-
wi¹zanie z tytu³u podatku dochodowego, 

6) propozycje podzia³u zysku lub pokrycia straty za rok
obrotowy, 

7) informacje o nak³adach poniesionych na inwestycje
rozpoczête oraz o planowanych nak³adach inwesty-
cyjnych w okresie najbli¿szych 12 miesiêcy, 

8) informacje o przychodach, kosztach i wynikach dzia-
³alno�ci zaniechanej w roku obrotowym lub przewi-
dzianej do zaniechania w nastêpnym okresie, wraz
z wyja�nieniami przyczyn tego stanu, 

9) w przypadku gdy kwoty nale¿no�ci zagro¿onych �
stanowi¹ powy¿ej 10% sumy bilansowej, nale¿y
szczegó³owo przedstawiæ wystêpuj¹ce w ksiêgach ra-
chunkowych banku nale¿no�ci z tytu³u niedoborów
i szkód, nale¿no�ci sporne i inne, które na podstawie
dokonanej inwentaryzacji (weryfikacji) i oceny bêd¹
trudne do odzyskania (sp³aty), podaj¹c w szczególno-
�ci: 
a) wysoko�æ nale¿no�ci w poszczególnych grupach

rodzajowych, 
b) wysoko�æ utworzonych rezerw w poszczególnych

grupach rodzajowych, 
c) informacje w zakresie ustalonego w banku trybu

postêpowania w przedmiocie rozliczenia tych na-
le¿no�ci. 

5. W informacji dodatkowej powinny byæ zawarte zagrego-
wane wielko�ci dotycz¹ce: 

a) korzystania z kredytów, po¿yczek, gwarancji i po-
rêczeñ przez pracowników, cz³onków zarz¹du i or-
ganów nadzorczych, 

b) wynagrodzeñ, ³¹cznie z wynagrodzeniem z zysku,
wyp³aconych cz³onkom zarz¹du i organów nadzor-
czych. 

6. Informacja dodatkowa powinna zapewniæ porównywal-
no�æ informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu za
rok obrotowy z informacjami zawartymi w sprawozdaniu fi-
nansowym za poprzedni rok obrotowy. Informacje powinny
byæ przedstawione z zachowaniem porz¹dku wyznaczonego
numeracj¹. Wszelkie dodatkowe informacje, nie wynikaj¹ce
lub nie zwi¹zane bezpo�rednio z wymienionym wy¿ej spra-
wozdaniem, powinny byæ przedstawione w koñcowej czê�ci
informacji. 

Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 wrze�nia
1994 r. o rachunkowo�ci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r.
Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141,
poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382) uchwala siê, co na-
stêpuje:

ROZDZIA£ 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwa³a okre�la szczególne zasady sporz¹dzania
skonsolidowanych sprawozdañ finansowych grupy kapita³o-
wej, w której bank jest podmiotem dominuj¹cym. 

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno
zapewniæ prawid³owe i rzetelne przedstawienie sytuacji ma-
j¹tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego grupy kapita-
³owej. 

§ 2. U¿yte w uchwale okre�lenia oznaczaj¹: 
1) �ustawa� � ustawê z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o ra-

chunkowo�ci, 
2) �skonsolidowane sprawozdanie finansowe� �

sporz¹dzane przez banki sprawozdanie finansowe
grupy kapita³owej, o którym mowa w art. 55 ustawy, 

3) �kontrola� � zale¿no�ci, jakie powstaj¹ w wyniku
zdarzeñ powoduj¹cych, ¿e jedna jednostka staje siê
podmiotem dominuj¹cym, inna za� podmiotem za-
le¿nym, 

4) �znaczny wp³yw� � zale¿no�ci, jakie powstaj¹
w wyniku zdarzeñ powoduj¹cych, ¿e jedna jednost-
ka staje siê podmiotem dominuj¹cym, inna za� pod-
miotem stowarzyszonym, 

5) �dzieñ objêcia kontroli� lub �dzieñ rozpoczêcia
wywierania znacznego wp³ywu� � dzieñ powsta-
nia miêdzy jednostkami zale¿no�ci, o których mowa
w pkt 3 lub 4, 
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6) �dzieñ zaprzestania lub utraty kontroli� lub
�dzieñ zaprzestania wywierania znacznego wp³y-
wu� � dzieñ ustania miêdzy jednostkami zale¿no�ci,
o których mowa w pkt 3 lub 4, 

7) �aktywa netto� � aktywa bilansu pomniejszone
o rezerwy, zobowi¹zania, w tym fundusze specjalne,
rozliczenia miêdzyokresowe bierne i przychody
przysz³ych okresów; aktywa netto równe s¹ kwoto-
wo kapita³owi w³asnemu, 

8) �kapita³y w³asne� � kapita³ (fundusz) podstawowy
op³acony, kapita³ (fundusz) zapasowy, kapita³ (fun-
dusz) rezerwowy, nie podzielony wynik finansowy lat
ubieg³ych i wynik finansowy netto roku obrotowego,
okre�lone w za³¹czniku nr 2 do ustawy, 

9) �jednostka dominuj¹ca ni¿szego szczebla� �
spó³kê kapita³ow¹, która jest zale¿na lub stowarzy-
szona w stosunku do okre�lonej spó³ki kapita³owej
i równocze�nie jest podmiotem dominuj¹cym w sto-
sunku do jednej lub kilku spó³ek kapita³owych, 

10) �jednostka dominuj¹ca wy¿szego szczebla� �
spó³kê kapita³ow¹, która jest dominuj¹c¹ dla jed-
nostki dominuj¹cej ni¿szego szczebla, 

11) �przychody odsetkowe� � przychody uzyskane
przez bank w formie odsetek z dzia³alno�ci banko-
wej, 

12) �informacje dodatkowe� � informacje, o których
mowa w za³¹czniku nr 4 do uchwa³y. 

ROZDZIA£ 2
Sporz¹dzanie skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego

§ 3. 1. Bank bêd¹cy jednostk¹ dominuj¹c¹ sporz¹dza skon-
solidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita³owej, w³¹-
czaj¹c do niego dane w³asne oraz bez wzglêdu na siedzibê: 

1) dane jednostek zale¿nych, z wyj¹tkiem danych tych
jednostek, których nie obejmuje siê skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, okre�lonych w ust. 3;
w przypadku gdy sprawowanie kontroli nad jednostk¹
zale¿n¹ jest w sposób istotny ograniczone, dane tej
jednostki w³¹cza siê do skonsolidowanego sprawoz-
dania finansowego metod¹ praw w³asno�ci, 

2) dane jednostek stowarzyszonych, z wyj¹tkiem da-
nych tych jednostek, których nie obejmuje siê skonso-
lidowanym sprawozdaniem finansowym, okre�lonych
w ust. 3. 

2. Bank bêd¹cy jednostk¹ dominuj¹c¹ nie sporz¹dza
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, je¿eli w roku
obrotowym, za który nale¿a³o je sporz¹dziæ, bankowa grupa
kapita³owa ³¹cznie, bez dokonywania wy³¹czeñ i kompensa-
cji, nie przekroczy³a dwóch z trzech wielko�ci: 

1) �rednioroczne zatrudnienie � 150 osób, 
2) suma aktywów bilansu � równowarto�ci w walucie

polskiej 3 mln ECU, 
3) przychód odsetkowy z dzia³alno�ci bankowej doty-

cz¹cy banków oraz przychód netto ze sprzeda¿y to-
warów i produktów oraz operacji finansowych w jed-
nostkach innych ni¿ banki � równowarto�ci w walucie
polskiej 6 mln ECU. 

3. Bank bêd¹cy jednostk¹ dominuj¹c¹ nie obejmuje
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki za-
le¿nej lub stowarzyszonej, je¿eli: 

1) nabycie tej jednostki ma na celu wy³¹cznie jej od-
sprzeda¿ lub sprawowanie kontroli wzglêdnie wywie-
ranie znacznego wp³ywu bêdzie trwa³o krócej ni¿ rok
licz¹c od dnia bilansowego, 

2) suma bilansowa tej jednostki jest ni¿sza od 5% sumy
bilansowej jednostki dominuj¹cej oraz przychody od-
setkowe z dzia³alno�ci bankowej albo przychody net-
to ze sprzeda¿y towarów i produktów oraz operacji fi-
nansowych z dzia³alno�ci niebankowej jednostki za-
le¿nej lub stowarzyszonej s¹ ni¿sze od 5% przychodu
jednostki dominuj¹cej. 

4. £¹czna kwota sum bilansowych, ³¹czna kwota sum
przychodów odsetkowych z dzia³alno�ci bankowej i przycho-
dów netto ze sprzeda¿y towarów i produktów oraz operacji fi-
nansowych z dzia³alno�ci niebankowej jednostek nie objê-
tych konsolidacj¹, o których mowa w ust. 3, nie mo¿e jednak
przekraczaæ 20% odpowiednich wielko�ci skonsolidowane-
go sprawozdania finansowego, obliczonych przy za³o¿eniu,
¿e w jego zakres wchodz¹ wszystkie jednostki zale¿ne i sto-
warzyszone, bez dokonywania wy³¹czeñ i kompensacji. 

5. Bank sprawuj¹cy kontrolê nad jednostkami zale¿ny-
mi, których zadaniem statutowym jest g³ównie �wiadczenie
us³ug na rzecz banku, konsoliduje te jednostki metod¹ pe³n¹. 

6. Bank, sprawuj¹cy kontrolê nad jednostkami zale¿ny-
mi o ca³kowicie odmiennym ni¿ bank rodzaju dzia³alno�ci,
konsoliduje te jednostki metod¹ praw w³asno�ci z uwzglêd-
nieniem ust. 5; za jednostki o ca³kowicie odmiennym rodzaju
dzia³alno�ci uwa¿a siê jednostki dzia³aj¹ce na podstawie in-
nych przepisów ni¿ przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. � Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939). 

§ 4. 1. Je¿eli jednostka dominuj¹ca ni¿szego szczebla spo-
rz¹dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, to jednost-
ka dominuj¹ca wy¿szego szczebla obejmuje swoim skonso-
lidowanym sprawozdaniem finansowym skonsolidowane
sprawozdanie finansowe jednostki dominuj¹cej ni¿szego
szczebla. W przypadku gdy bank bêd¹cy jednostk¹ dominu-
j¹c¹ wy¿szego szczebla posiada bezpo�rednio akcje (udzia-
³y) w jednostce zale¿nej lub stowarzyszonej objêtej skonsoli-
dowanym sprawozdaniem finansowym przez jednostkê ni¿-
szego szczebla, to odpowiednio, w relacji do posiadanego
przez siebie udzia³u w kapitale w³asnym tej jednostki, w³¹cza
dane tej jednostki do sporz¹dzanego przez siebie skonsoli-
dowanego sprawozdania finansowego. 

2. Je¿eli jednostka dominuj¹ca ni¿szego szczebla zosta-
³a zwolniona od sporz¹dzenia skonsolidowanego sprawoz-
dania finansowego, to jednostka dominuj¹ca wy¿szego
szczebla jest obowi¹zana do objêcia konsolidacj¹ zarówno
zale¿nych od niej jednostek dominuj¹cych ni¿szego szcze-
bla, jak i wszystkich jednostek zale¿nych od jednostki zwol-
nionej od sporz¹dzenia skonsolidowanego sprawozdania fi-
nansowego metod¹ pe³n¹, bez wzglêdu na wielko�æ ³¹cznej
w³asno�ci, a stowarzyszonych z jednostk¹ zwolnion¹ od
sporz¹dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowe-
go metod¹ praw w³asno�ci. 

3. W³asno�æ po�redni¹ jednostki dominuj¹cej wy¿szego
szczebla w jednostce zale¿nej od jednostki dominuj¹cej ni¿-
szego szczebla ustala siê jako iloczyn procentowego posia-
dania akcji (udzia³ów) jednostki dominuj¹cej wy¿szego
szczebla w jednostce dominuj¹cej ni¿szego szczebla oraz
jednostki dominuj¹cej ni¿szego szczebla w jednostce od niej
zale¿nej. Dla potrzeb ustalenia w³asno�ci ³¹cznej wielko�æ tê
powiêksza siê o procent akcji (udzia³ów), jakie jednostka do-
minuj¹ca wy¿szego szczebla posiada bezpo�rednio w jed-
nostce zale¿nej od jednostki dominuj¹cej ni¿szego szczebla. 

4. Bank bêd¹cy jednostk¹ dominuj¹c¹ ni¿szego szcze-
bla powinien w sporz¹dzanej przez siebie informacji dodat-
kowej dokonaæ adnotacji o zwolnieniu od obowi¹zku sporz¹-
dzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, po-
daj¹c nazwê i siedzibê jednostki dominuj¹cej wy¿szego
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szczebla sporz¹dzaj¹cej skonsolidowane sprawozdanie fi-
nansowe. 

ROZDZIA£ 3
Sk³adniki skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego

§ 5. 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera
dane za rok obrotowy oraz za rok poprzedzaj¹cy, je¿eli bank
bêd¹cy jednostk¹ dominuj¹c¹ by³, zgodnie z przepisami
ustawy, obowi¹zany do sporz¹dzania tego sprawozdania za
rok poprzedzaj¹cy. 

2. Sk³adniki skonsolidowanego bilansu wykazuje siê
w sposób okre�lony w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y. 

3. Sk³adniki skonsolidowanego rachunku zysków i strat
wykazuje siê w sposób okre�lony w za³¹czniku nr 2 do
uchwa³y. 

4. Sk³adniki skonsolidowanego sprawozdania z przep³y-
wu �rodków pieniê¿nych wykazuje siê w sposób okre�lony
w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y. 

5. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego powinna zawieraæ informacje okre-
�lone w za³¹czniku nr 4 do uchwa³y. 

§ 6. 1. Przy sporz¹dzaniu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego stosuje siê dla jednostek objêtych konsolidacj¹
jednakowe zasady rachunkowo�ci, w tym jednakowe metody
wyceny aktywów i pasywów okre�lone ustaw¹ oraz uchwa³¹
Komisji Nadzoru Bankowego i ustalone przez kierownika
jednostki dominuj¹cej. 

2. Je¿eli okre�lone przez kierownika jednostki dominuj¹-
cej zasady rachunkowo�ci, a w szczególno�ci metody wyce-
ny aktywów i pasywów, ró¿ni¹ siê od metod i zasad stosowa-
nych przez jednostkê dominuj¹c¹, nale¿y to uzasadniæ w in-
formacji dodatkowej. 

3. Je¿eli objête konsolidacj¹ jednostki stosuj¹ odmienne
metody wyceny aktywów i pasywów lub sporz¹dzaj¹ spra-
wozdania finansowe, które podlegaj¹ konsolidacji wed³ug
zasad ró¿ni¹cych siê od metod i zasad okre�lonych przez
kierownika jednostki dominuj¹cej, to: 

1) nale¿y dokonaæ odpowiednich korekt w dokumentacji
konsolidacyjnej, o której mowa w § 16, dostosowuj¹c
dane sprawozdañ finansowych do metod i zasad
okre�lonych przez kierownika jednostki; adnotacje
o korektach nale¿y zamie�ciæ w informacji dodatko-
wej, 

2) w przypadku gdy zastosowanie odmiennych metod
i zasad nie zniekszta³ca obrazu grupy kapita³owej
przedstawianego przez skonsolidowane sprawozda-
nie finansowe, mo¿na zaniechaæ korekt, o których
mowa w pkt 1, uzasadniaj¹c przyjête rozwi¹zania
w informacji dodatkowej. 

4. Jednostka dominuj¹ca obowi¹zana jest stosowaæ
w sposób ci¹g³y jednakowe metody i zasady konsolidacji.
Dokonane w uzasadnionych przypadkach zmiany metod
i zasad konsolidacji oraz ich wp³yw na skonsolidowane spra-
wozdanie finansowe grupy kapita³owej nale¿y wyja�niæ w in-
formacji dodatkowej. 

5. Je¿eli w ci¹gu roku obrotowego istotnie zmieni³ siê
sk³ad jednostek zale¿nych i stowarzyszonych objêtych skon-
solidowanym sprawozdaniem finansowym, to: 

1) w informacji dodatkowej nale¿y podaæ dane umo¿li-
wiaj¹ce dokonanie porównañ za poszczególne okre-
sy lub

2) dokonaæ odpowiednich przeliczeñ danych bilansu
oraz rachunku zysków i strat za okres poprzedzaj¹cy,
dokonuj¹c adnotacji w informacji dodatkowej. 

§ 7. 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz¹dza
siê na ten sam dzieñ bilansowy i za ten sam rok obrotowy co
sprawozdanie finansowe jednostki dominuj¹cej, w³¹czaj¹c
do niego dane ze sprawozdañ finansowych jednostek zale¿-
nych i stowarzyszonych, sporz¹dzone na ten sam dzieñ bi-
lansowy i za ten sam rok obrotowy. 

2. Je¿eli nie zniekszta³ca to obrazu przedstawianego
przez skonsolidowane sprawozdanie finansowe, dzieñ bilan-
sowy jednostki zale¿nej lub stowarzyszonej mo¿e wyprze-
dzaæ dzieñ bilansowy, o którym mowa w ust. 1, nie wiêcej
jednak ni¿ o trzy miesi¹ce; w takim przypadku w informacji
dodatkowej nale¿y przedstawiæ wa¿ne zdarzenia dotycz¹ce
zarówno aktywów i pasywów, jak zysków i strat miêdzy
dniem bilansowym jednostki zale¿nej lub stowarzyszonej
a dniem, na który sporz¹dzono skonsolidowane sprawozda-
nie finansowe. 

3. W innych przypadkach ni¿ okre�lone w ust. 2, jed-
nostki zale¿ne i stowarzyszone powinny na dzieñ bilansowy,
na który sporz¹dza siê skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe, sporz¹dziæ oddzielne sprawozdanie finansowe za taki
sam okres, jak sprawozdanie jednostki dominuj¹cej, podle-
gaj¹ce w³¹czeniu do skonsolidowanego sprawozdania finan-
sowego. 

§ 8. 1. Wyra¿one w walutach obcych sprawozdania finanso-
we, które podlegaj¹ konsolidacji, przelicza siê na walutê pol-
sk¹ wed³ug nastêpuj¹cych zasad: 

1) poszczególne pozycje aktywów i pasywów, z wyj¹t-
kiem kapita³ów w³asnych, przelicza siê wed³ug kursu
�redniego ustalonego przez Prezesa Narodowego
Banku Polskiego na dzieñ bilansowy, 

2) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeli-
cza siê po kursie stanowi¹cym �redni¹ arytmetyczn¹
kursów �rednich na dzieñ koñcz¹cy ka¿dy miesi¹c ro-
ku obrotowego, ustalonych dla danej waluty przez
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 

3) kapita³y w³asne, wed³ug stanu na dzieñ objêcia kon-
troli lub rozpoczêcia wywierania znacznego wp³ywu
przez jednostkê dominuj¹c¹, przelicza siê wed³ug
ustalonego dla danej waluty na ten dzieñ kursu �red-
niego ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku
Polskiego. 

2. Skonsolidowane kapita³y w³asne obejmuj¹ kapita³y
w³asne przeliczone w sposób okre�lony w ust. 1 pkt 3,
w tym: 

1) wynik finansowy netto za rok obrotowy, przeliczony
w sposób okre�lony w ust. 1 pkt 2, 

2) ró¿nice kursowe z konsolidacji, przeliczone w sposób
okre�lony w ust. 3. 

3. Ró¿nice kursowe z konsolidacji, o których mowa
w ust. 2 pkt 2, sk³adaj¹ siê z: 

1) ró¿nic kursowych powsta³ych przy przeliczeniu na
walutê polsk¹ kapita³u w³asnego zgodnie z ust. 1 pkt
3 oraz przy jego przeliczeniu wed³ug ustalonego dla
danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego kursu �redniego na dzieñ bilansowy, 

2) ró¿nic kursowych powsta³ych z przeliczenia na walutê
polsk¹ wyniku finansowego netto, obliczonego zgod-
nie z ust. 1 pkt 2, i z przeliczenia wed³ug ustalonego
dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku
Polskiego kursu �redniego na dzieñ bilansowy. 
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4. Na dzieñ sprzeda¿y akcji (udzia³ów) jednostki objêtej
konsolidacj¹ ró¿nice kursowe z konsolidacji, zwi¹zane z t¹
jednostk¹, podlegaj¹ odpisaniu na rachunek zysków i strat. 

ROZDZIA£ 4
Konsolidacja metod¹ pe³n¹

§ 9. 1. Bank bêd¹cy jednostk¹ dominuj¹c¹ w³¹cza do skon-
solidowanego sprawozdania finansowego dane jednostek
zale¿nych metod¹ konsolidacji pe³nej, o której mowa w art.
58 ustawy, po ewentualnym przeliczeniu odpowiednich po-
zycji sprawozdañ finansowych na walutê polsk¹, zgodnie
z § 8, bez wzglêdu na wynik finansowy netto tych jednostek. 

2. Konsolidacja bilansów i rachunków zysków i strat me-
tod¹ pe³n¹ polega na sumowaniu w pe³nej wysoko�ci odpo-
wiednich pozycji bilansów oraz rachunków zysków i strat jed-
nostek zale¿nych i jednostki dominuj¹cej bez wzglêdu na
wielko�æ udzia³u banku we w³asno�ci jednostki zale¿nej,
z zastrze¿eniem ust. 3. 

3. Je¿eli bank obejmuje jednostkê zale¿n¹ kontrol¹
w ci¹gu roku obrotowego, do skonsolidowanego rachunku
zysków i strat w³¹cza siê w pe³nej wysoko�ci wszystkie pozy-
cje rachunku zysków i strat tej jednostki za okres nastêpuj¹-
cy od dnia objêcia jej kontrol¹ przez bank. 

4. Po dokonaniu sumowañ zgodnie z ust. 2 i ust. 3, nale-
¿y przeprowadziæ korekty i wy³¹czenia konsolidacyjne, o któ-
rych mowa w art. 58 ustawy, w sposób i wed³ug zasad okre-
�lonych w § 10-13. 

5. Do odpowiednich pozycji kapita³ów w³asnych banku
dodaje siê równie¿ inne ni¿ kapita³ podstawowy pozycje ka-
pita³u w³asnego jednostki zale¿nej w czê�ci, w jakiej jednost-
ka dominuj¹ca jest w³a�cicielem jednostki zale¿nej. Dodawa-
ne s¹ tylko te czê�ci kapita³ów w³asnych jednostki zale¿nej,
które powsta³y od dnia objêcia kontroli przez jednostkê domi-
nuj¹c¹. 

6. Kapita³y w³asne akcjonariuszy (udzia³owców) mniej-
szo�ciowych, o których mowa w art. 58 ust. 7 ustawy, oblicza
siê jako sumê kapita³ów w³asnych jednostek zale¿nych
w czê�ci, w jakiej nale¿¹ do akcjonariuszy (udzia³owców) in-
nych ni¿ jednostki wchodz¹ce w sk³ad grupy kapita³owej. 

§10. 1. Na dzieñ objêcia przez bank kontrol¹ jednostki zale¿-
nej ustala siê warto�æ rynkow¹ aktywów netto jednostki za-
le¿nej proporcjonalnie do posiadanego na ten dzieñ przez
jednostkê dominuj¹c¹ udzia³u w kapitale w³asnym jednostki
zale¿nej. 

2. Je¿eli bank bêd¹cy jednostk¹ dominuj¹c¹ posiada kil-
ka jednostek zale¿nych, dotycz¹c¹ tych jednostek warto�æ
firmy z konsolidacji lub rezerwê kapita³ow¹ z konsolidacji wy-
kazuje siê w skonsolidowanym bilansie odrêbnie, bez doko-
nywania kompensat. 

3. Je¿eli na dzieñ objêcia kontroli warto�æ rynkowa akty-
wów netto nabytej jednostki jest ró¿na od ich warto�ci ksiê-
gowej, nale¿y doprowadziæ warto�æ aktywów i pasywów na-
bytej jednostki do ich warto�ci rynkowej. Wynik z przeszaco-
wania zalicza siê do kapita³u z aktualizacji wyceny jednostki
zale¿nej ujmuj¹c to w dokumentacji konsolidacyjnej, o której
mowa w § 16. W kolejno sporz¹dzanych skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych uwzglêdnia siê odpowiednio
zaktualizowane warto�ci aktywów i pasywów jednostki za-
le¿nej. 

4. Za warto�æ rynkow¹ aktywów netto mo¿na równie¿
przyj¹æ ich warto�æ ksiêgow¹, je¿eli ró¿nica miêdzy tymi
wielko�ciami nie jest znaczna. 

5. Warto�æ firmy z konsolidacji lub rezerwê kapita³ow¹
z konsolidacji odpisuje siê ratalnie, w sposób planowy, na
skonsolidowany rachunek zysków i strat przez czas okre�lo-
ny w ustawie, pocz¹wszy od miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym objêto kontrolê nad dan¹ jednostk¹ za-
le¿n¹. Je¿eli jednostka zale¿na, której dotyczy warto�æ firmy
z konsolidacji, przestaje przynosiæ oczekiwane przy nabyciu
akcji (udzia³ów) korzy�ci, to dotychczas nie odpisan¹ war-
to�æ firmy z konsolidacji odpisuje siê jednorazowo na skon-
solidowany rachunek zysków i strat. 

6. Je¿eli na skutek nabycia przez bank dodatkowych ak-
cji (udzia³ów) jednostka dotychczas stowarzyszona staje siê
jednostk¹ zale¿n¹ lub zwiêksza siê udzia³ banku w kapitale
jednostki zale¿nej lub stowarzyszonej, to ustala siê warto�æ
firmy z konsolidacji lub rezerwê kapita³ow¹ z konsolidacji
z uwzglêdnieniem dodatkowych udzia³ów (akcji) obliczonych
na dzieñ ich nabycia, zgodnie z ust. 1. Jednocze�nie nale¿y
dokonaæ odpowiedniej korekty dotychczasowej kwoty pozy-
cji dotycz¹cej warto�ci firmy z konsolidacji lub rezerwy kapi-
ta³owej z konsolidacji. 

7. Bank bêd¹cy jednostk¹ dominuj¹c¹, która naby³a ak-
cje (udzia³y) jednostki zale¿nej przed wej�ciem w ¿ycie usta-
wy, mo¿e przy obliczaniu warto�ci firmy z konsolidacji lub re-
zerwy kapita³owej z konsolidacji w sposób okre�lony w ust. 1
zast¹piæ warto�æ rynkow¹ nabytej czê�ci aktywów netto ich
warto�ci¹ wynikaj¹c¹ z ksi¹g rachunkowych jednostki zale¿-
nej na koniec roku obrotowego poprzedzaj¹cego rok obroto-
wy, za który bank jest zobowi¹zany do sporz¹dzenia skon-
solidowanego sprawozdania finansowego po raz pierwszy. 

§ 11. 1. Kapita³em podstawowym grupy kapita³owej jest kapi-
ta³ podstawowy jednostki dominuj¹cej. 

2. Kapita³ podstawowy jednostek zale¿nych, w czê�ci,
w jakiej stanowi on w³asno�æ banku, jest kompensowany
z warto�ci¹ nominaln¹ akcji (udzia³ów) ujêtych w bilansie te-
go banku na dzieñ objêcia kontroli (dzieñ bilansowy), a pozo-
sta³¹ czê�æ zalicza siê do kapita³ów w³asnych akcjonariuszy
(udzia³owców) mniejszo�ciowych, o których mowa w ust. 4. 

3. Do poszczególnych sk³adników kapita³u w³asnego
banku, z wyj¹tkiem jego kapita³u podstawowego, dodaje siê
czê�ci odpowiednich sk³adników kapita³u w³asnego jedno-
stek zale¿nych, odpowiadaj¹ce udzia³owi jednostki dominu-
j¹cej we w³asno�ci jednostek zale¿nych wed³ug stanu na
dzieñ bilansowy. Do kapita³u w³asnego grupy w³¹cza siê tyl-
ko te czê�ci odpowiednich sk³adników kapita³u w³asnego
jednostek zale¿nych, które powsta³y od dnia objêcia nad ni-
mi kontroli przez bank; w szczególno�ci dotyczy to zmiany
wysoko�ci kapita³u w³asnego spowodowanego osi¹gniêtymi
przez jednostki zale¿ne wynikami finansowymi oraz aktuali-
zacj¹ wyceny �rodków trwa³ych. 

4. Je¿eli jednostka objêta konsolidacj¹ stanowi w czê�ci
w³asno�æ innych akcjonariuszy (udzia³owców) ni¿ objête
konsolidacj¹ jednostki wchodz¹ce w sk³ad grupy kapita³owej,
to w odrêbnych pozycjach, odpowiednio do udzia³u we w³a-
sno�ci jednostki zale¿nej, nale¿y wykazaæ: 

1) w bilansie � kapita³ w³asny akcjonariuszy (udzia³ow-
ców) mniejszo�ciowych, 

2) w rachunku zysków i strat � zyski (straty) akcjonariu-
szy (udzia³owców) mniejszo�ciowych. 

5. Akcje (udzia³y) banku bêd¹cego jednostk¹ dominuj¹-
c¹ posiadane przez inn¹ jednostkê objêt¹ konsolidacj¹ wy-
kazuje siê w bilansie skonsolidowanym jako akcje (udzia³y)
w³asne. 
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§ 12. 1. Przy konsolidacji sprawozdañ finansowych nale¿y
dokonaæ wy³¹czeñ konsolidacyjnych zgodnie z art. 58 ust.
3 ustawy. 

2. Przy wy³¹czeniach i korektach konsolidacyjnych sto-
suje siê nastêpuj¹ce zasady: 

1) zasilanie i odprowadzanie �rodków pieniê¿nych
(�rodki pieniê¿ne w drodze) w ramach grupy kapita³o-
wej nale¿y uj¹æ w dokumentacji konsolidacyjnej jako
otrzymane przez jednostkê, która bêdzie ich odbior-
c¹, 

2) lokaty miêdzybankowe (udzielone, otrzymane) oraz
wzajemne zobowi¹zania i nale¿no�ci z innych tytu³ów
kompensuj¹ siê w bilansie, 

3) nie zrealizowane z punktu widzenia grupy kapita³owej
zyski lub straty, powsta³e na skutek dokonania miê-
dzy jednostkami objêtymi konsolidacj¹ sprzeda¿y
sk³adników maj¹tkowych po innych cenach ni¿ war-
to�æ ksiêgowa netto wykazana w ksiêgach rachunko-
wych jednostki sprzedaj¹cej, podlegaj¹ wy³¹czeniu
z bilansu skonsolidowanego w powi¹zaniu z rachun-
kiem zysków i strat jednostki sprzedaj¹cej, a w przy-
padku gdy przedmiotem tego rodzaju sprzeda¿y jest
�rodek trwa³y, w skonsolidowanym sprawozdaniu fi-
nansowym nale¿y dodatkowo skorygowaæ jego amor-
tyzacjê w taki sposób, aby by³a ona obliczona od zak-
tualizowanej pierwotnie ceny nabycia (kosztu wytwo-
rzenia) �rodka trwa³ego, 

4) je�li jednostka zale¿na dokonuje sprzeda¿y w ramach
grupy, wy³¹czenie nie zrealizowanego zysku (lub stra-
ty) dokonywane jest równie¿ proporcjonalnie z wyniku
finansowego akcjonariuszy (udzia³owców) mniejszo-
�ciowych, 

5) dywidendy nale¿ne bankowi od jednostki zale¿nej: 
a) za okres nastêpuj¹cy od dnia objêcia kontroli �

podlegaj¹ wy³¹czeniu z jego przychodów finanso-
wych, a w³¹czeniu do kapita³u jednostki wyp³acaj¹-
cej dywidendê; korekta kapita³u w³asnego jednost-
ki zale¿nej nie wp³ywa na obliczenie wysoko�ci ka-
pita³u w³asnego akcjonariuszy (udzia³owców)
mniejszo�ciowych, o którym mowa w §11 ust. 2, 

b) za okres przed dniem objêcia kontroli � zmniejsza-
j¹ cenê nabycia akcji (udzia³ów); wp³ywa ona na
obliczenie warto�ci firmy z konsolidacji lub rezerwy
kapita³owej z konsolidacji. 

§ 13. 1. Do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w³¹-
cza siê w pe³nej wysoko�ci: 

1) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat ka¿dej
jednostki zale¿nej za okres: 
a) od pocz¹tku roku obrotowego lub od dnia objêcia

kontroli, je¿eli nast¹pi³o to w ci¹gu roku obrotowe-
go, 

b) do koñca roku obrotowego lub do dnia ustania
kontroli, je¿eli nast¹pi³o to w ci¹gu roku obrotowe-
go, 

2) zysk lub stratê ze sprzeda¿y ca³o�ci lub czê�ci tej jed-
nostki. 

2. Zysk lub stratê powstaj¹ce dla grupy kapita³owej ze
sprzeda¿y jednostki zale¿nej stanowi ró¿nica miêdzy przy-
chodem ze sprzeda¿y a ustalon¹ na dzieñ objêcia kontroli
warto�ci¹ rynkow¹ aktywów netto sprzedanej jednostki za-
le¿nej, w czê�ci bêd¹cej w³asno�ci¹ jednostki dominuj¹cej,
skorygowana o nie odpisan¹ warto�æ firmy z konsolidacji lub
rezerwy kapita³owej z konsolidacji, ustalon¹ na dzieñ objêcia
kontroli nad t¹ jednostk¹ oraz o ewentualn¹ ró¿nicê miêdzy
warto�ci¹ rynkow¹ i ksiêgow¹ okre�lonej wy¿ej czê�ci akty-
wów netto. 

3. Zysk lub stratê, o której mowa w ust. 2, ustala siê rów-
nie¿ przy ka¿dorazowej sprzeda¿y czê�ci akcji (udzia³ów)
w jednostce zale¿nej, je¿eli jednostka ta pozostaje nadal jed-
nostk¹ zale¿n¹ lub staje siê jednostk¹ stowarzyszon¹. W ta-
kim przypadku ustalaj¹c zysk lub stratê ze sprzeda¿y
uwzglêdnia siê tylko odpowiedni¹ czê�æ warto�ci firmy
z konsolidacji lub rezerwy kapita³owej z konsolidacji oraz
ewentualnej ró¿nicy miêdzy warto�ci¹ rynkow¹ a ksiêgow¹
okre�lonej wy¿ej czê�ci aktywów netto. 

4. Je¿eli na skutek sprzeda¿y czê�ci akcji (udzia³ów)
jednostka przestaje byæ zale¿na lub stowarzyszona, stosuje
siê przepisy ust. 2 oraz §17 ust. 2. 

5. Zysk lub stratê ze sprzeda¿y ca³o�ci lub czê�ci akcji
(udzia³ów) w jednostce zale¿nej wykazuje siê w skonsolido-
wanym rachunku zysków i strat jako zysk lub stratê nadzwy-
czajn¹. 

6. W informacji dodatkowej do skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego nale¿y podaæ: 

1) warto�æ ksiêgow¹ aktywów netto ka¿dej sprzedanej
lub zakupionej jednostki zale¿nej, 

2) sposób rozliczeñ pomiêdzy jednostk¹ sprzedaj¹c¹
a kupuj¹c¹ akcje (udzia³y), 

3) wynik ze sprzeda¿y odrêbnie ka¿dej jednostki zale¿-
nej. 

§ 14. 1. Skonsolidowane sprawozdanie z przep³ywu �rodków
pieniê¿nych sporz¹dza siê poprzez sumowanie odpowied-
nich pozycji sprawozdañ z przep³ywu �rodków pieniê¿nych
jednostki dominuj¹cej i jednostek zale¿nych wchodz¹cych
w sk³ad grupy kapita³owej i objêtych konsolidacj¹ metod¹
pe³n¹ oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych lub na pod-
stawie skonsolidowanego bilansu i skonsolidowanego ra-
chunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. 

2. Korekty konsolidacyjne, o których mowa w ust. 1, po-
legaj¹ na wy³¹czeniu wszelkich przep³ywów pieniê¿nych
miêdzy objêtymi konsolidacj¹ bankiem a jednostkami od nie-
go zale¿nymi oraz miêdzy poszczególnymi jednostkami za-
le¿nymi, w szczególno�ci z tytu³u: 

1) wyp³aconych dywidend, 
2) zap³aty za nabyte akcje lub udzia³y, 
3) udzielenia i sp³aty kredytów i po¿yczek. 
3. W przypadku zakupu lub zbycia akcji (udzia³ów) jed-

nostki zale¿nej, ³¹czn¹ kwotê wyp³aconych lub otrzymanych
�rodków pieniê¿nych zamieszcza siê w sprawozdaniu
z przep³ywu �rodków pieniê¿nych w wielko�ciach skorygo-
wanych o �rodki pieniê¿ne pozyskane lub rozdysponowane. 

ROZDZIA£ 5
Konsolidacja metod¹ praw w³asno�ci

§ 15. 1. Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w³¹cza siê warto�æ akcji (udzia³ów) posiadanych przez bank
w jednostkach stowarzyszonych lub w traktowanych na rów-
ni z nimi jednostkach zale¿nych o ca³kowicie odmiennym ro-
dzaju dzia³alno�ci, ustalon¹ metod¹ praw w³asno�ci w spo-
sób okre�lony w ust. 2�5, oraz ich wynik finansowy w sposób
okre�lony w ust. 7. Nie sumuje siê poszczególnych pozycji
bilansów oraz rachunków zysków i strat jednostek w³¹cza-
nych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego me-
tod¹ praw w³asno�ci z odpowiednimi danymi jednostki domi-
nuj¹cej i jednostek zale¿nych. 

2. Na dzieñ rozpoczêcia wywierania znacznego wp³ywu
przez bank na jednostkê stowarzyszon¹ ustala siê warto�æ
ksiêgow¹ kapita³u w³asnego jednostki stowarzyszonej,
z uwzglêdnieniem objêtego na ten dzieñ udzia³u w kapitale
w³asnym jednostki stowarzyszonej. 
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3. Warto�æ firmy z konsolidacji lub rezerwê kapita³ow¹
z konsolidacji wykazuje siê w skonsolidowanym bilansie
sporz¹dzanym po raz pierwszy po dniu okre�lonym w ust. 2.
Je¿eli bank posiada kilka jednostek stowarzyszonych, doty-
cz¹c¹ tych jednostek warto�æ firmy z konsolidacji lub rezer-
wy kapita³owej z konsolidacji wykazuje siê odrêbnie, bez do-
konywania kompensat. Przepisy §10 ust. 5 i 6 stosuje siê od-
powiednio. 

4. Bank, który naby³ akcje (udzia³y) jednostki stowarzy-
szonej przed wej�ciem w ¿ycie przepisów ustawy, mo¿e wy-
kazaæ przy obliczaniu warto�ci firmy z konsolidacji lub rezer-
wy kapita³owej z konsolidacji warto�æ kapita³u w³asnego jed-
nostki stowarzyszonej w kwocie wynikaj¹cej z jej ksi¹g ra-
chunkowych wed³ug stanu na koniec roku obrotowego po-
przedzaj¹cego rok obrotowy, za który jednostka dominuj¹ca
zobowi¹zana jest do sporz¹dzenia skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego po raz pierwszy. 

5. W skonsolidowanym bilansie udzia³ banku bêd¹cego
jednostk¹ dominuj¹c¹ w jednostce stowarzyszonej, obliczo-
ny w sposób okre�lony w ust. 2, koryguje siê o przypadaj¹ce
na rzecz banku zwiêkszenie lub zmniejszenie kapita³u w³a-
snego jednostki stowarzyszonej, które nast¹pi³o w ci¹gu
okresu objêtego konsolidacj¹, oraz pomniejsza siê o nale¿ne
od jednostki stowarzyszonej dywidendy. 

6. Jednostka stowarzyszona podlega konsolidacji tak¿e
wtedy, gdy warto�æ udzia³u posiadanego w tej jednostce,
stanowi¹ca czê�æ jej kapita³u w³asnego, wykazuje warto�æ
ujemn¹ lub zerow¹; odpowiednie dane obja�niaj¹ce nale¿y
zamie�ciæ w informacji dodatkowej. 

7. W skonsolidowanym rachunku zysków i strat wykazu-
je siê w oddzielnej pozycji zysk/stratê jednostki stowarzyszo-
nej w czê�ci, która odpowiada udzia³owi jednostki dominuj¹-
cej w wyniku jednostki stowarzyszonej. 

8. Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wy-
³¹cza siê zyski i straty powsta³e w toku transakcji dokona-
nych miêdzy jednostk¹ stowarzyszon¹ a pozosta³ymi jed-
nostkami objêtymi skonsolidowanym sprawozdaniem finan-
sowym, proporcjonalnie do posiadanych przez grupê kapita-
³ow¹ akcji (udzia³ów) w jednostce stowarzyszonej. Przepis
§12 ust. 2 pkt 3 stosuje siê odpowiednio, z tym ¿e nie doko-
nuje siê tych wy³¹czeñ równie¿ wtedy, gdy odpowiednie da-
ne nie s¹ jednostce dominuj¹cej znane lub nie mog¹ byæ
ustalone. 

ROZDZIA£ 6
Dokumentacja konsolidacyjna

§ 16. 1. Jednostka dominuj¹ca obowi¹zana jest do sporz¹-
dzania i prowadzenia dokumentacji konsolidacyjnej. 

2. Podstaw¹ do sporz¹dzenia skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego jest dokumentacja konsolidacyjna,
na któr¹ sk³adaj¹ siê w szczególno�ci: 

1) sprawozdania finansowe jednostek wchodz¹cych
w sk³ad grupy kapita³owej, 

2) wszelkie korekty i wy³¹czenia konsolidacyjne spra-
wozdañ finansowych objêtych konsolidacj¹, 

3) obliczenie warto�ci firmy z konsolidacji lub rezerwy
kapita³owej z konsolidacji oraz ich odpisów, 

4) obliczenie kapita³ów w³asnych akcjonariuszy (udzia-
³owców) mniejszo�ciowych, 

5) obliczenie ró¿nic kursowych z konsolidacji ka¿dej jed-
nostki grupy kapita³owej. 

3. Do ochrony i przechowywania dokumentacji konsoli-
dacyjnej stosuje siê odpowiednio przepis art. 74 ust. 2 pkt
8 ustawy. 

ROZDZIA£ 7
Przepisy koñcowe

§ 17. 1. Warto�æ akcji (udzia³ów) nabytych dodatkowo przez
bank jako jednostkê dominuj¹c¹ w jednostce zale¿nej lub
stowarzyszonej wykazuje siê w sposób okre�lony w §10 ust.
1 lub w §15 ust. 1, chyba ¿e ich nabycie nie zmienia obrazu
grupy kapita³owej. 

2. Warto�æ przeznaczonych na lokaty akcji (udzia³ów)
posiadanych przez bank w innych jednostkach ni¿ zale¿ne
i stowarzyszone oraz w jednostkach zale¿nych i stowarzy-
szonych nie objêtych skonsolidowanym sprawozdaniem fi-
nansowym wykazuje siê w cenach nabycia pomniejszonych
o odpisy spowodowane trwa³¹ utrat¹ ich warto�ci, zgodnie
z § 28 ust 1 pkt 3 lit. d) uchwa³y Komisji Nadzoru Bankowego
Nr 1/98 z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych za-
sad rachunkowo�ci banków i sporz¹dzania informacji dodat-
kowej (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 27). 

§ 18. W przypadkach gdy zastosowanie jednego z przepi-
sów § 9-15 uniemo¿liwi³oby stosownie do §1 ust. 2 przedsta-
wienie rzetelnej sytuacji maj¹tkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego grupy kapita³owej, mo¿na odst¹piæ od stosowa-
nia takiego przepisu; odstêpstwo takie nale¿y szczegó³owo
uzasadniæ, a jego wp³yw na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapita³owej przedstawiæ w informacji dodat-
kowej. 

§ 19. Banki bêd¹ce emitentami papierów warto�ciowych do-
puszczonych do publicznego obrotu albo ubiegaj¹ce siê
o dopuszczenie takich papierów do publicznego obrotu obo-
wi¹zane s¹ do sporz¹dzania skonsolidowanego sprawozda-
nia finansowego stosuj¹c przepisy okre�lone niniejsz¹
uchwa³¹ przy uwzglêdnieniu ostrzejszych kryteriów, okre�lo-
nych w zarz¹dzeniu Przewodnicz¹cego Komisji Papierów
Warto�ciowych z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie okre�lenia
ostrzejszych kryteriów od zawartych w art. 56 ust. 1�3 usta-
wy o rachunkowo�ci w odniesieniu do jednostek emituj¹cych
papiery warto�ciowe dopuszczone lub ubiegaj¹cych siê o ich
dopuszczenie do publicznego obrotu (Monitor Polski Nr 12,
poz. 150). 

§ 20. Z zastrze¿eniem § 21 ust. 2 traci moc zarz¹dzenie
nr 10/95 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29
grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad sporz¹dzania
przez banki skonsolidowanych sprawozdañ finansowych
(DZ. Urz. NBP z 1996 r. Nr 1, poz. 1). 

§ 21. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 1998 r.
i ma zastosowanie po raz pierwszy do sporz¹dzanych przez
banki skonsolidowanych sprawozdañ finansowych za rok
obrotowy rozpoczynaj¹cy siê w 1998 r. 

2. Do sporz¹dzanych przez banki skonsolidowanych
sprawozdañ finansowych za rok obrotowy rozpoczynaj¹cy
siê w 1997 r. zachowuje moc zarz¹dzenie, o którym mowa
w § 20. 

Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Bankowego:
Hanna Gronkiewicz-Waltz
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AKTYWA

I. Kasa, �rodki w Banku Centralnym
1. A vista
2. Rezerwa obowi¹zkowa
3. Inne �rodki

II. D³u¿ne papiery warto�ciowe uprawnione do redy-
skontowania w Banku Centralnym

III. Nale¿no�ci od innych instytucji finansowych
1. A vista
2. Terminowe

IV. Nale¿no�ci od klientów i sektora bud¿etowego

V. Nale¿no�ci od jednostek zale¿nych i stowarzyszo-
nych nie objêtych konsolidacj¹

VI. Nale¿no�ci od jednostek zale¿nych i stowarzyszo-
nych konsolidowanych metod¹ praw w³asno�ci

VII. D³u¿ne papiery warto�ciowe
1. Emitentów pañstwowych
2. Innych emitentów (w tym odkupione, w³asne) 

VIII. Akcje, udzia³y i inne papiery warto�ciowe o zmien-
nej kwocie dochodu

IX. Akcje i udzia³y w jednostkach zale¿nych i stowarzy-
szonych nie objêtych konsolidacj¹

1. W podmiotach finansowych
2. W pozosta³ych jednostkach

X. Akcje i udzia³y w jednostkach zale¿nych i stowarzy-
szonych konsolidowanych metod¹ praw w³asno�ci 

1. W podmiotach finansowych
2. W pozosta³ych jednostkach

XI. Akcje (udzia³y) w³asne 

XII. Po¿yczki podporz¹dkowane 

XIII. Warto�ci niematerialne i prawne
1. Koszty organizacji poniesione przy za³o¿eniu lub pó�-

niejszym rozszerzeniu spó³ki akcyjnej
2. Warto�æ firmy
3. Inne warto�ci niematerialne i prawne
4. Zaliczki na poczet warto�ci niematerialnych i praw-

nych

XIV. Warto�æ firmy z konsolidacji
1. Warto�æ firmy z konsolidacji � jednostki zale¿ne
2. Warto�æ firmy z konsolidacji � jednostki stowarzyszo-

ne

XV. Rzeczowy maj¹tek trwa³y
1. Nieruchomo�ci
2. Pozosta³e �rodki trwa³e
3. Inwestycje rozpoczête
4. Zaliczki na poczet inwestycji

XVI. Papiery warto�ciowe przeznaczone do obrotu (han-
dlowe) 

1. Akcje w³asne do zbycia
2. Inne papiery warto�ciowe (operacyjne) 

XVII. Inne aktywa
1. Przejête aktywa � do zbycia
2. Pozosta³e 

XVIII. Rozliczenia miêdzyokresowe

SUMA AKTYWÓW

PASYWA

I. Zobowi¹zania wobec Banku Centralnego

II. Zobowi¹zania wobec instytucji finansowych
1. A vista
2. Terminowe

III. Zobowi¹zania wobec klientów i sektora bud¿etowego
1. Lokaty oszczêdno�ciowe

a) a vista
b) terminowe

2. Pozosta³e
a) a vista
b) terminowe

IV. Zobowi¹zania z tytu³u papierów warto�ciowych
1. W³asnych obligacji
2. Pozosta³e

V. Fundusze specjalne i inne pasywa
1. Fundusze specjalne
2. Inne pasywa

VI. Rozliczenia miêdzyokresowe i przychody przysz³ych
okresów

1. Rozliczenia miêdzyokresowe
2. Przychody przysz³ych okresów

VII. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozosta³e rezerwy

VIII. Zobowi¹zania podporz¹dkowane

IX. Zobowi¹zania wobec jednostek zale¿nych i stowarzy-
szonych nie objêtych konsolidacj¹

X. Zobowi¹zania wobec jednostek zale¿nych i stowarzy-
szonych konsolidowanych metod¹ praw w³asno�ci

XI. Kapita³ podstawowy

XII. Zadeklarowane lecz nie wniesione wk³ady na poczet
kapita³u podstawowego (wielko�æ ujemna) 

XIII. Kapita³ zapasowy
1. Ze sprzeda¿y akcji powy¿ej ich warto�ci nominalnej
2. Tworzony ustawowo
3. Tworzony zgodnie ze statutem
4. Inny

XIV. Kapita³ rezerwowy
1. Z aktualizacji wyceny
2. Ogólnego ryzyka bankowego
3. Pozosta³e

XV. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubieg³ych
1. Zysk (wielko�æ dodatnia) 
2. Strata (wielko�æ ujemna) 

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 2/98
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 3 czerwca 1998 r.
(poz. 28)

SKONSOLIDOWANY BILANS BANKU
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XVI. Kapita³ w³asny akcjonariuszy (udzia³owców) mniej-
szo�ciowych

XVII. Rezerwa kapita³owa z konsolidacji
1. Rezerwa kapita³owa � jednostki zale¿ne
2. Rezerwa kapita³owa � jednostki stowarzyszone

XVIII. Ró¿nice kursowe z konsolidacji
1. Dodatnie ró¿nice kursowe
2. Ujemne ró¿nice kursowe

XIX. Wynik finansowy netto roku obrotowego
1. Zysk netto (wielko�æ dodatnia) 
2. Strata netto (wielko�æ ujemna) 

SUMA PASYWÓW 

POZYCJE POZABILANSOWE

I. Zobowi¹zania warunkowe z tytu³u: 
1. Weksli akceptowanych i indosowanych, czeków,

akredytyw itp. 
2. Udzielonych gwarancji i porêczeñ
3. Pozosta³e

II. Zobowi¹zania wynikaj¹ce z tytu³u operacji kup-
na/sprzeda¿y z klauzul¹ odkupu

III. Ryzyko kredytowe wywo³ane nieodwo³alnymi zobo-
wi¹zaniami 
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I. Przychody z tytu³u odsetek
1. Od instytucji finansowych
2. Od klientów i sektora bud¿etowego
3. Z papierów warto�ciowych: 

a) o sta³ej kwocie dochodu
b) o zmiennej kwocie dochodu

4. Pozosta³e

II. Koszty odsetek
1. Od instytucji finansowych
2. Od klientów i sektora bud¿etowego
3. Pozosta³e

III. Wynik z tytu³u odsetek (I-II)

IV. Przychody z tytu³u prowizji

V. Koszty z tytu³u prowizji

VI. Wynik z tytu³u prowizji (IV-V)

VII. Przychody z akcji, udzia³ów i innych papierów
warto�ciowych

VIII. Wynik na operacjach finansowych
1. Papierami warto�ciowymi
2. Pozosta³ych

IX. Wynik z pozycji wymiany

X. Wynik na dzia³alno�ci bankowej

XI. Pozosta³e przychody operacyjne

XII. Pozosta³e koszty operacyjne

XIII. Koszty dzia³ania banku
1. Wynagrodzenia
2. Narzuty na wynagrodzenia
3. Pozosta³e

XIV. Amortyzacja �rodków trwa³ych oraz warto�ci
niematerialnych i prawnych

XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja warto�ci

1. Odpisy na rezerwy na nale¿no�ci, zobowi¹zania
warunkowe i inne oraz na ryzyko ogólne

2. Aktualizacja warto�ci maj¹tku finansowego

XVI. Rozwi¹zanie rezerw i zmniejszenia dotycz¹ce
aktualizacji

1. Nale¿no�ci, zobowi¹zañ warunkowych i innych
2. Warto�ci maj¹tku finansowego

XVII. Ró¿nica warto�ci rezerw i aktualizacji (XV-XVI)

XVIII. Wynik z dzia³alno�ci operacyjnej (X+XI-XII-XIII-
XIV+/-XVII) 

XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne

XX. Odpis warto�ci firmy z konsolidacji

XXI. Odpis rezerwy kapita³owej z konsolidacji

XXII. Wynik finansowy brutto (XVIII+/-XIX-XX+XXI) 
1. Zysk brutto
2. Strata brutto

XXIII. Obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy
2. Pozosta³e obowi¹zkowe obci¹¿enia

XXIV. Zysk/Strata z akcji (udzia³ów) w jednostkach sto-
warzyszonych

XXV. Wynik finansowy (Zysk/Strata) udzia³owców (ak-
cjonariuszy) mniejszo�ciowych. 

XXVI. Wynik finansowy netto

(XXII-XXIII+/-XXIV+/-XXV) 
1. Zysk netto
2. Strata netto

XXVII. Zysk/strata netto na jedn¹ akcjê

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 2/98
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 3 czerwca 1998 r.
(poz. 28)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU
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A. Przep³ywy �rodków pieniê¿nych z dzia³alno�ci opera-
cyjnej

I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) 

II. Korekty o pozycje: 
1. Zysk/strata akcjonariuszy (udzia³owców) mniejszo-

�ciowych
2. Zysk/strata z akcji (udzia³ów) w jednostkach stowa-

rzyszonych
3. Amortyzacja (w tym odpisy warto�ci firmy z konsoli-

dacji i rezerwy kapita³owej z konsolidacji) 
4. Zysk/strata z tytu³u ró¿nic kursowych
5. Odsetki i dywidendy otrzymane i zap³acone
6. Rezerwy na nale¿no�ci
7. Inne rezerwy
8. Podatek dochodowy od zysku brutto (naliczony) 
9. Podatek dochodowy zap³acony

10. Wynik na sprzeda¿y i likwidacji sk³adników dzia³al-
no�ci inwestycyjnej

11. Zmiana stanu d³u¿nych papierów warto�ciowych
12. Zmiana stanu nale¿no�ci od innych instytucji finan-

sowych
13. Zmiana stanu nale¿no�ci od klientów i sektora bu-

d¿etowego
14. Zmiana stanu akcji, udzia³ów i innych papierów war-

to�ciowych o zmiennej kwocie dochodu
15. Zmiana stanu zobowi¹zañ wobec instytucji finanso-

wych
16. Zmiana stanu zobowi¹zañ wobec klientów i sektora

bud¿etowego
17. Zmiana stanu zobowi¹zañ z tytu³u papierów warto-

�ciowych
18. Zmiana stanu innych zobowi¹zañ
19. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych
20. Zmiana stanu przychodów przysz³ych okresów
21. Pozosta³e pozycje

III. �rodki pieniê¿ne netto z dzia³alno�ci operacyjnej (I+/-II) 

B. Przep³ywy �rodków pieniê¿nych z dzia³alno�ci inwe-
stycyjnej

I. Nabycie/sprzeda¿ warto�ci niematerialnych i prawnych

II. Nabycie/sprzeda¿ sk³adników rzeczowego maj¹tku
trwa³ego

III. Nabycie/sprzeda¿ akcji i udzia³ów w jednostkach za-
le¿nych, z wy³¹czeniem �rodków pieniê¿nych naby-
tych/sprzedanych jednostek zale¿nych

IV. Nabycie/sprzeda¿ akcji i udzia³ów w jednostkach sto-
warzyszonych

V. Nabycie/sprzeda¿ innych akcji, udzia³ów i papierów
warto�ciowych (w tym równie¿ przeznaczonych do ob-
rotu) 

VI. Pozosta³e pozycje

VII. �rodki pieniê¿ne netto z dzia³alno�ci inwestycyjnej 

C. Przep³ywy �rodków pieniê¿nych z dzia³alno�ci finan-
sowej

I. Zaci¹gniêcie/sp³ata d³ugoterminowych kredytów wo-
bec banków

II. Zaci¹gniêcie/sp³ata d³ugoterminowych po¿yczek, emi-
sja/wykup obligacji lub innych papierów warto�ciowych
wobec innych instytucji finansowych

III. Zmiana stanu zobowi¹zañ podporz¹dkowanych

IV. P³atno�ci dywidend i innych wyp³at na rzecz w³a�ci-
cieli

V. Dywidendy wyp³acone akcjonariuszom (udzia³ow-
com) mniejszo�ciowym

VI. P³atno�ci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu finan-
sowego

VII. Wp³ywy z emisji akcji i udzia³ów w³asnych oraz do-
p³at do kapita³u 

VIII. Pozosta³e pozycje

IX. �rodki pieniê¿ne netto z dzia³alno�ci finansowej

D. Zmiana stanu �rodków pieniê¿nych netto  
(A III+/-B VII+/-C IX) 

E. �rodki pieniê¿ne na pocz¹tek roku obrotowego

F. �rodki pieniê¿ne na koniec roku obrotowego (D+E)

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 2/98
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 3 czerwca 1998 r.
(poz. 28)
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1) opis struktury grupy kapita³owej ze wskazaniem
zmian jakie nast¹pi³y w trakcie roku obrotowego. 

2) wykaz jednostek wchodz¹cych w sk³ad grupy kapita-
³owej w podziale na w³¹czone i wy³¹czone z procesu
konsolidacji z podaniem ich nazwy i siedziby, ich ka-
pita³u w³asnego, warto�ci bilansowej akcji (udzia³ów),
udzia³u akcji (udzia³ów) w ogólnej liczbie g³osów
w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (udzia³ow-
ców) ze wskazaniem metody konsolidacji zastosowa-
nej wobec jednostek zale¿nych i stowarzyszonych. 

3) przy wykazie jednostek wy³¹czonych z konsolidacji
nale¿y podaæ przyczyny odst¹pienia od konsolidacji
oraz warto�ci ich przychodów netto i wyniku finanso-
wego netto, ze wskazaniem i¿: 
a) wielko�ci wykazane w sprawozdaniu finansowym

s¹ nieznaczne w stosunku do danych sprawozda-
nia finansowego jednostki dominuj¹cej zgodnie
z okre�leniem w § 3 ust. 3 pkt 2, 

b) nabycie tej jednostki ma na celu wy³¹cznie jej od-
sprzeda¿ lub sprawowanie kontroli wzglêdnie wy-
wieranie znacznego wp³ywu bêdzie trwa³o krócej
ni¿ rok licz¹c od dnia bilansowego, 

c) nast¹pi³o znaczne ograniczenie kontroli; 
4) omówienie zastosowanych metod wyceny i sposobu

przeliczenia pozycji objêtych skonsolidowanym spra-
wozdaniem finansowym oraz ich wp³yw na wynik fi-
nansowy, w tym: 
a) uwzglêdnienie przepisów zastosowanych dla ban-

ków oraz norm miêdzynarodowych, je¿eli konsoli-
duj¹ jednostkê spoza kraju, 

b) informacje dotycz¹ce ustalenia warto�ci firmy lub
ró¿nicy z konsolidacji nad warto�ci¹ nabytej czê�ci
aktywów netto na dzieñ objêcia przez bank akcji
(udzia³ów) jednostki zale¿nej i stowarzyszonej, 

c) wskazanie okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cych porów-
nanie na przestrzeni dwu kolejnych lat niektórych
pozycji skonsolidowanego bilansu i rachunku zy-
sków i strat; 

5) uwagi dotycz¹ce poszczególnych pozycji bilanso-
wych i pozabilansowych i rachunku zysków i strat,
w tym równie¿: 
a) analiza zmiany stanów udzia³ów w jednostkach za-

le¿nych i w jednostkach stowarzyszonych, udzia³y
mniejszo�ciowe, 

b) zmiany stanów kapita³ów w³asnych pomiêdzy po-
przednim, a ostatnim rokiem obrotowym ze wska-

zaniem tytu³ów zmian zmniejszaj¹cych stan tych
kapita³ów z wyszczególnieniem udzia³ów grupy ka-
pita³owej oraz udzia³ów mniejszo�ciowych, ich
wp³yw na zmianê kapita³ów w³asnych, 

c) operacje z jednostkami zale¿nymi i stowarzyszony-
mi ze wskazaniem warto�ci aktywów i pasywów
bêd¹cych przedmiotem transakcji kupna lub sprze-
da¿y i sposobu rozliczenia pomiêdzy jednostk¹
sprzedaj¹c¹ i kupuj¹c¹ akcje, maj¹tek trwa³y itp.,
wed³ug dziedzin dzia³alno�ci oraz okre�lonych
geograficznie rynków, 

d) informacje o eliminacji operacji wzajemnych po-
miêdzy jednostkami objêtymi konsolidacj¹: 
- nale¿no�ci i zobowi¹zañ dotycz¹cych operacji

dokonywanych miêdzy nimi, 
- przychodów i kosztów dotycz¹cych tych operacji, 
- dywidend wyp³aconych przez jednostki zale¿ne

bankowi i otrzymane przez bank, 
e) przy omawianiu rachunku zysków i strat nale¿y

opisaæ te pozycje, które zosta³y ujête w pozycjach
skonsolidowanych z tytu³u sprzeda¿y akcji (udzia-
³ów), podatku dochodowego, zysku/straty netto
jednostek zale¿nych i stowarzyszonych; 

6) informacje o wspólnych przedsiêwziêciach, w tym: 
a) nazwie, zakresie dzia³ania wspólnego przedsiê-

wziêcia, 
b) procentowym udziale, 
c) czê�ci wspólnie kontrolowanych rzeczowych

sk³adników maj¹tku trwa³ego oraz warto�ci niema-
terialnych i prawnych, 

d) zobowi¹zaniach zaci¹gniêtych na potrzeby przed-
siêwziêcia lub zakupu u¿ywanych rzeczowych
sk³adników maj¹tku trwa³ego, 

e) czê�ci zobowi¹zañ wspólnie zaci¹gniêtych, 
f) przychodach otrzymanych ze wspólnego przedsiê-

wziêcia i kosztach zwi¹zanych z nimi, 
g) zobowi¹zaniach warunkowych i inwestycyjnych

dotycz¹cych wspólnego przedsiêwziêcia. 
7) przeciêtne w roku obrotowym zatrudnienie w grupie

kapita³owej z podzia³em na grupy zatrudnionych; 
8) wynik na sprzeda¿y ca³o�ci lub czê�ci akcji (udzia³ów)

poszczególnych jednostek zale¿nych oraz aktywów
netto sprzedanych jednostek zale¿nych; 

9) transakcje ze spó³kami powi¹zanymi kapita³owo, któ-
re nie s¹ objête skonsolidowanym sprawozdaniem fi-
nansowym. 

Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y nr 2/98
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 3 czerwca 1998 r.
(poz. 28)
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Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133,
poz. 654, z 1996r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997r. Nr 80, poz.
507, Nr 103, poz. 651, Nr 115, poz 741, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 943) zarz¹dza siê, co nastêpuje: 

§ 1. 1. Finansowe wyodrêbnienie kasy mieszkaniowej
w banku nastêpuje poprzez: 

1) prowadzenie, w ramach ksi¹g rachunkowych banku
prowadz¹cego kasê mieszkaniow¹, ewidencji zapew-
niaj¹cej rejestrowanie wszystkich operacji zwi¹za-
nych z dzia³alno�ci¹ kasy mieszkaniowej, 

2) prowadzenie wydzielonego rachunku kasy mieszka-
niowej w ramach rachunku banku prowadz¹cego ka-
sê mieszkaniow¹, 

3) stosowanie przez kasê mieszkaniow¹ ogólnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych czynno�ci ban-
kowych, w tym m. in. przeprowadzania rozliczeñ pie-
niê¿nych klientów i realizowania ich w ramach rozra-
chunków miêdzybankowych banku prowadz¹cego
kasê mieszkaniow¹, 

4) prowadzenie gospodarki finansowej zwi¹zanej
z czynno�ciami wykonywanymi w imieniu i na rzecz
kasy mieszkaniowej na podstawie sporz¹dzanego
planu finansowego kasy mieszkaniowej, 

5) pokrywanie kosztów dzia³alno�ci kasy mieszkaniowej
z uzyskanych przychodów, 

6) podejmowanie przez bank na rachunek kasy miesz-
kaniowej decyzji w przedmiocie: 
a) wysoko�ci oprocentowania kredytów na cele

mieszkaniowe i oszczêdno�ci gromadzonych
w kasie oraz wysoko�ci prowizji i op³at manipula-
cyjnych, 

b) sposobów i miejsc lokowania nadwy¿ek �rodków
finansowych kasy. 

§ 2. 1. Bank, który zaprzestaje prowadzenia kasy mieszka-
niowej, przekazuje bankowi przejmuj¹cemu kasê dokumen-
tacjê zdawczo-odbiorcz¹, obejmuj¹c¹: 

1) bilans kasy na dzieñ przekazania, 
2) rachunek zysków i strat za okres od pocz¹tku roku do

dnia przekazania, 
3) dokumentacjê i ewidencjê ksiêgow¹ oraz pozaksiêgo-

w¹, dotycz¹c¹: 
a) imiennych rachunków oszczêdno�ciowo-kredyt-

owych, 
b) umów o kredyty kontraktowe, 
c) umów o kredyty na cele mieszkaniowe, 
d) zabezpieczeñ sp³aty kredytów wykorzystanych, 
e) nale¿no�ci klientów lub kasy z tytu³u odsetek, pro-

wizji i op³at manipulacyjnych, 
f) wykazów nale¿no�ci kasy od kredytobiorców z tytu-

³u wykorzystanego kredytu na cele mieszkaniowe
z terminami dalszych jego sp³at, 

g) innych aktywów i pasywów kasy mieszkaniowej
z podaniem ich tytu³ów; zobowi¹zania wobec Kra-

jowego Funduszu Mieszkaniowego powinny byæ
udokumentowane aktualnymi umowami, a nale¿-
no�ci kasy � dowodami posiadania papierów war-
to�ciowych lub lokat terminowych w bankach, wraz
z o�wiadczeniem o tytule przekazania. 

2. Bank przekazuj¹cy kasê mieszkaniow¹ przekazuje
bankowi przejmuj¹cemu � w uzgodnionym terminie � �rodki
finansowe kasy mieszkaniowej znajduj¹ce siê na rachunku
w banku prowadz¹cym kasê. 

§ 3. 1. Przejêcie kasy z banku likwidowanego lub banku po-
zbawionego mo¿liwo�ci prowadzenia kasy nastêpuje po-
przez w³¹czenie dzia³alno�ci przejmowanej kasy mieszka-
niowej do kasy ju¿ prowadzonej lub kasy utworzonej w ban-
ku przejmuj¹cym. 

2. Przekazanie kasy mieszkaniowej przez bank przeka-
zuj¹cy i przejêcie jej przez bank przejmuj¹cy nie powinno
wstrzymywaæ realizacji operacji kasy mieszkaniowej doty-
cz¹cych: 

1) zawierania umów o kredyt kontraktowy, 
2) przyjmowania wp³at osób fizycznych na ich imienne

rachunki oszczêdno�ciowo � kredytowe, 
3) dokonywania wyp³at gotówkowych lub przyjmowania

bezgotówkowych dyspozycji rozliczeniowych prze-
prowadzanych przy wykorzystaniu kredytu na cele
mieszkaniowe. 

4) przekazywania urzêdom skarbowym zaliczek, o któ-
rych mowa w art. 41 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646,
z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113,
poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626,
z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr
25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr
147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997r. Nr 28,
poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz.
538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 23, poz.
776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933, 934 i Nr
141, poz. 943 i 945). 

3. Banki � przekazuj¹cy i przejmuj¹cy kasê mieszkanio-
w¹ � obowi¹zane s¹ do powiadomienia klientów kasy
o zmianie banku prowadz¹cego kasê mieszkaniow¹ oraz do
przekazania informacji niezbêdnych do nie zak³óconego wy-
wi¹zywania siê z umów zawartych z bankiem prowadz¹cym
kasê mieszkaniow¹. 

§ 4. Traci moc zarz¹dzenie nr 6/96 Prezesa NBP z dnia 5 lip-
ca 1996r. w sprawie szczegó³owych zasad finansowego wy-
odrêbnienia kas mieszkaniowych w bankach oraz rozliczeñ
miêdzy bankiem, który zaprzesta³ prowadzenia kasy miesz-
kaniowej, a bankiem przejmuj¹cym tê dzia³alno�æ (Dz. Urz.
NBP Nr 11, poz 29). 

§ 5. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia. 
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Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 26 pa�dziernika 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkanio-
wego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz.
654, z 1996r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz
z 1997r. Nr 80, poz. 507, Nr 103, poz. 651, Nr 115, poz. 741,
Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 943) zarz¹dza siê, co nastê-
puje: 

§ 1. Banki oraz oddzia³y banków zagranicznych prowadz¹ce
jako wyodrêbnion¹ dzia³alno�æ kasy mieszkaniowe groma-
dz¹ informacje dotycz¹ce: stanu oszczêdno�ci zgromadzo-
nych na rachunkach oszczêdno�ciowo � kredytowych, wyso-
ko�ci udzielonych kredytów na cele mieszkaniowe i termino-
wo�ci ich sp³at oraz przychodów i kosztów banków z tytu³u
prowadzenia kas mieszkaniowych, w zakresie ustalonym
w za³¹czniku nr 1 do zarz¹dzenia. 

§ 2. Informacje dotycz¹ce udzielonych kredytów na cele
mieszkaniowe i terminowo�ci ich sp³at, sporz¹dzone na for-
mularzach wed³ug wzorów stanowi¹cych za³¹czniki

nr 2 i nr 3 do zarz¹dzenia, banki przekazuj¹ do Generalnego
Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP w terminie 15 dni ro-
boczych po zakoñczeniu kwarta³u, którego informacje doty-
cz¹, z zastrze¿eniem § 3. 

§ 3. Banki przekazuj¹ informacje, o których mowa w § 2, po
raz pierwszy za okres, w którym udzielone zosta³y przez ka-
sê mieszkaniow¹ kredyty na cele mieszkaniowe. 

§ 4. Traci moc zarz¹dzenie Nr 18/96 Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie obo-
wi¹zkowego zakresu informacji dotycz¹cych stanu oszczêd-
no�ci zgromadzonych na rachunkach oszczêdno�ciowo-
-kredytowych, wysoko�ci udzielonych kredytów na cele
mieszkaniowe i terminowo�ci ich sp³at oraz przychodów
i kosztów banków z tytu³u prowadzenia kas mieszkaniowych
(Dz. Urz. NBP Nr 24, poz. 62). 

§ 5. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 1998 r. 

30
ZARZ¥DZENIE Nr 2/98

Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 3 czerwca 1998 r. 

w sprawie obowi¹zkowego zakresu informacji dotycz¹cych stanu oszczêdno�ci zgromadzonych na rachunkach
oszczêdno�ciowo-kredytowych, wysoko�ci udzielonych kredytów kontraktowych i terminowo�ci ich sp³at oraz 

przychodów i kosztów banków z tytu³u prowadzenia kas mieszkaniowych

Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Bankowego:
Hanna Gronkiewicz-Waltz



poz. 30 - 260 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 14

Za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia nr 2/98
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 3 czerwca 1998 r.
(poz. 30)

Zakres obowi¹zkowych informacji gromadzonych przez banki oraz oddzia³y banków zagranicznych 
prowadz¹ce jako wyodrêbnion¹ dzia³alno�æ kasy mieszkaniowe

A. AKTYWA

I. �rodki kasy mieszkaniowej
1. kasa

2. rachunek bie¿¹cy

II. Lokaty w bankach
1. normalne

2. zagro¿one
a) poni¿ej standardu
b) w¹tpliwe
c) stracone

III. Kredyty kontraktowe
1. normalne

2. zagro¿one
a) poni¿ej standardu
b) w¹tpliwe
c) stracone

IV. Odsetki
1. Odsetki od �rodków i lokat
a) niezapad³e 

� od nale¿no�ci normalnych
� od nale¿no�ci zagro¿onych

b) zapad³e 
� od nale¿no�ci normalnych
� od nale¿no�ci zagro¿onych

2. Odsetki od kredytów
a) niezapad³e 

� od nale¿no�ci normalnych
� od nale¿no�ci zagro¿onych

b) zapad³e 
� od nale¿no�ci normalnych
� od nale¿no�ci zagro¿onych

V. Papiery warto�ciowe
1. Handlowe
a) emitowane przez NBP

� bony pieniê¿ne
� obligacje wyra¿one w walutach obcych
� pozosta³e obligacje

b) emitowane przez Skarb Pañstwa
� bony pieniê¿ne
� obligacje wyra¿one w walutach obcych
� pozosta³e obligacje

2. Lokacyjne
a) emitowane przez NBP

� bony pieniê¿ne
� obligacje wyra¿one w walutach obcych
� pozosta³e obligacje

b) emitowane przez Skarb Pañstwa
� bony pieniê¿ne
� obligacje wyra¿one w walutach obcych
� pozosta³e obligacje

VI. Pozosta³e aktywa
w tym: koszty do rozliczenia

Suma aktywów 

Nale¿no�ci (bez odsetek) kasy mieszkaniowej w banku nale-
¿y gromadziæ wed³ug terminów ich zapadalno�ci: 

1. do 1 miesi¹ca (w³¹cznie) 

2. powy¿ej 1 do 3 miesiêcy (w³¹cznie) 

3. powy¿ej 3 do 6 miesiêcy (w³¹cznie) 

4. powy¿ej 6 miesiêcy do1 roku (w³¹cznie) 

5. powy¿ej 1 roku do 2 lat (w³¹cznie) 

6. powy¿ej 2 lat do 5 lat (w³¹cznie

7. pow¿ej 5 lat

8. dla których termin zapadalno�ci up³yn¹³. 

D³u¿ne papiery warto�ciowe (z podzia³em na handlowe i lo-
kacyjne) wykazane w pozycji V aktywów nale¿y gromadziæ
wed³ug terminów ich zapadalno�ci: 

1. do 1 miesi¹ca (w³¹cznie) 

2. powy¿ej 1 do 3 miesiêcy (w³¹cznie) 

3. powy¿ej 3 do 6 miesiêcy (w³¹cznie) 

4. powy¿ej 6 miesiêcy do 9 miesiêcy (w³¹cznie) 

5. powy¿ej 9 miesiêcy do 1 roku (w³¹cznie) 

6. powy¿ej 1 roku do 3 lat (w³¹cznie) 

7. powy¿ej 3 do 5 lat (w³¹cznie) 

8. powy¿ej 5 lat. 

D³u¿ne papiery warto�ciowe (z podzia³em na handlowe i lo-
kacyjne) wykazane w pozycji V aktywów nale¿y gromadziæ
wed³ug terminów pierwotnych: 

1. do 3 miesiêcy (w³¹cznie) 

2. powy¿ej 3 do 6 miesiêcy (w³¹cznie) 

3. powy¿ej 6 miesiêcy do 9 miesiêcy (w³¹cznie) 

4. powy¿ej 9 miesiêcy do 1 roku (w³¹cznie)
w tym: obligacje jednoroczne

5. powy¿ej 1 roku do 3 lat (w³¹cznie) 

6. powy¿ej 3 do 5 lat (w³¹cznie) 

7. powy¿ej 5 lat

PASYWA

I. Depozyty osób prywatnych

II. Po¿yczki z KFM z terminem pierwotnym
1. do 1 miesi¹ca (w³¹cznie) 

2. powy¿ej 1 do 3 miesiêcy (w³¹cznie) 

3. powy¿ej 3 do 6 miesiêcy (w³¹cznie) 

4. powy¿ej 6 miesiêcy do 1 roku (w³¹cznie) 

5. powy¿ej 1 roku do 2 lat (w³¹cznie) 

6. powy¿ej 2 do 5 lat (w³¹cznie) 

7. powy¿ej 5 lat

III. Odsetki do zap³acenia
1. od depozytów

2. od po¿yczek
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IV. Pozosta³e pasywa

w tym: przychody do rozliczenia

V. Rezerwa (zysk/strata z lat ubieg³ych) 

VI. Wynik (zysk/strata) roku bie¿¹cego 

Suma pasywów

Zobowi¹zania (bez odsetek) kasy mieszkaniowej w banku
nale¿y gromadziæ wed³ug terminów ich wymagalno�ci: 

1. Zobowi¹zania bie¿¹ce
2. Zobowi¹zania terminowe z terminem wymagalno�ci: 
a) do 1 miesi¹ca (w³¹cznie) 
b) powy¿ej 1 do 3 miesiêcy (w³¹cznie) 
c) powy¿ej 3 do 6 miesiêcy (w³¹cznie) 
d) powy¿ej 6 miesiêcy do 1 roku (w³¹cznie) 
e) powy¿ej 1 roku do 3 lat (w³¹cznie) 
f) powy¿ej 3 do 5 lat (w³¹cznie) 
g) powy¿ej 5 lat

B. WYSOKO�Æ UDZIELONYCH KREDYTÓW NA CELE
MIESZKANIOWE I TERMINOWO�Æ ICH SP£AT 

C. PRZYCHODY I KOSZTY BANKÓW Z TYTU£U PROWA-
DZENIA KAS MIESZKANIOWYCH

I. Przychody
1. Odsetki od udzielonych kredytów kontraktowych
2. Odsetki od lokat w innych bankach
3. Odsetki od obligacji
4. Dyskonto

II. Koszty
1. Odsetki od gromadzonych oszczêdno�ci

2. Odsetki od po¿yczki z Krajowego Funduszu Mieszka-
niowego

3. Premie

III. Wynik z tytu³u odsetek

IV. Przychody z tytu³u prowizji i op³at
1. Prowizje od udzielonych kredytów kontraktowych

2. Op³aty manipulacyjne od wp³at dokonywanych na ra-
chunki

V. Koszty z tytu³u prowizji i op³at
1. Prowizje od po¿yczki z Krajowego Funduszu Miesz-

kaniowego

2. Op³aty

VI. Wynik z tytu³u prowizji

VII. Przychody z tytu³u operacji papierami warto�ciowymi

VIII. Koszty z tytu³u operacji papierami warto�ciowymi

IX. Wynik z tytu³u operacji papierami warto�ciowymi

X. Koszty dzia³ania kasy

1. Wynagrodzenia

2. Narzuty na wynagrodzenia

3. Pozosta³e koszty (w tym op³aty na rzecz banku) 

XI. Odpisy na rezerwy i aktualizacjê warto�ci

XII. Rozwi¹zanie rezerwy

XIII. Ró¿nica warto�ci rezerw i aktualizacji

XIV. Wynik z dzia³alno�ci kasy mieszkaniowej
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poz. 31 - 264 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 14

Cena prenumeraty na rok 1998 wynosi 82,5 z³.

Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹: 
1) jednostki kolporta¿owe �Ruch� S.A. w³a�ciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok nastêpny. Dostawa

egzemplarzy nastêpuje w uzgodniony sposób;
2) od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowo�ciach, w których nie ma jednostek kolporta¿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, tel. 620-10-19, 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 prenumeraty, tzn. �pod opask¹�.

Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi
i w miejscowo�ciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest utrudniony.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: JARD-PRESS s.c. - Kolporta¿ Prasy, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16, tel. 620-13-24; KOLPORTER S.A., 25-620
Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27, oraz �Unipress Warszawa� Sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 36-69-21, 36-70-08.

Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 pa�dziernika na rok nastêpny, �Ruch� SA Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, tel. 620-10-19 lub 620-12-71 w. 551, konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. Koszt
prenumeraty ze zleceniem wysy³ki za granicê jest o 100% wy¿szy; w przypadku zlecenia dostawy drog¹ lotnicz¹ koszt dostawy lotniczej w pe³ni pokrywa
prenumerator.

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. �wiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639. Wp³aty na konto NBP � Centrala, Z.U.G., ul. �wiêtokrzyska 11/21, 00-919
Warszawa, Nr 10101733�99091-209-8, z zaznaczeniem: nale¿no�æ za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. �wiêtokrzyska 11/21.

NBP � Zam. 650/98 � 7.500-A4

W nr 10 Dziennika Urzêdowego NBP z dnia 15 czerwca 1998 r. w oznaczeniu pozycji 22 cyfra �22� powinna brzmieæ �21�.
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