
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami
 finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

(druk nr 1205)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.

665, z późn. zm.)

Art. 4.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) bank krajowy - bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2)  bank zagraniczny - bank mający siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, na

terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,
3)  międzynarodowa instytucja finansowa - instytucję finansową, której większość

kapitału własnego należy do państw będących członkami Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju lub banków centralnych takich państw,

4)  karta płatnicza - kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza,
uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty
wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu -
także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu,

5) pieniądz elektroniczny - wartość pieniężną stanowiącą elektroniczny odpowiednik
znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)  jest przechowywana na informatycznych nośnikach danych,
b) jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki

pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość,
c) jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż

wydający ją do dyspozycji,
d) na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne,
e)  jest wyrażona w jednostkach pieniężnych,

6)  (uchylony),
7)  instytucja finansowa - podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową,

którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie:

a) nabywania i zbywania udziałów lub akcji,
b) udzielania pożyczek ze środków własnych,
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c) udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu,
d) świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności,
e) świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych,
f) emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi,
g) udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań

nieujmowanych w bilansie,
h) obrotu na rachunek własny lub rachunek innej osoby fizycznej, osoby prawnej

lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada
zdolność prawną:
– terminowymi operacjami finansowymi,
– instrumentami rynku pieniężnego,
– papierami wartościowymi,

i) uczestniczenia w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług
związanych z taką emisją,

j) świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami,
k) świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego,
l)  świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń na rynku pieniężnym,

8)  podmiot dominujący:
a)  podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184,
poz. 1539) lub

b)  podmiot, który w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może w inny sposób
wywierać znaczący wpływ na inny podmiot,

9) podmiot zależny - podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem
dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego
uważa się również za podmioty zależne od pierwotnego podmiotu dominującego,

10) holding finansowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem
dominującym jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem
nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o
nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń,
zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład
konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341), zwanej dalej "ustawą o nadzorze uzupełniającym", a w
skład grupy wchodzą wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub
instytucje finansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest
bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa,

11) holding mieszany - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem
dominującym jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją
finansową ani dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5
ustawy o nadzorze uzupełniającym, a przynajmniej jednym podmiotem zależnym
jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa,
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11a)  holding bankowy zagraniczny - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem
dominującym jest bank zagraniczny albo instytucja kredytowa, zaś przynajmniej
jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja
kredytowa lub instytucja finansowa,

11b)  holding bankowy krajowy - grupę podmiotów:
a) w której pierwotnym podmiotem dominującym jest bank krajowy, lub
b) w skład której wchodzą: bank krajowy i podmioty blisko z nim powiązane,

11c) holding hybrydowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem
dominującym jest instytucja finansowa niebędąca dominującym podmiotem
nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, a w
skład grupy wchodzą w większości podmioty niebędące bankami krajowymi,
bankami zagranicznymi, instytucjami kredytowymi ani instytucjami finansowymi,
zaś przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy,

12) przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych - podmiot, którego podstawowa
działalność ma charakter pomocniczy w stosunku do podstawowej działalności
jednego lub więcej banków, a w szczególności polega na zarządzaniu własnym lub
powierzonym majątkiem lub świadczeniu usług w zakresie przetwarzania danych,

13) właściwe władze nadzorcze - władze uprawnione na mocy obowiązujących
przepisów do sprawowania nadzoru nad podmiotami działającymi na rynku
finansowym,

14) znaczący wpływ - zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie
wyznaczania kierunków polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej
podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej innego podmiotu,

15)  bliskie powiązania:
a) posiadanie przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % kapitału

innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20 % głosów w
organach innego podmiotu lub

b)  pozostawanie z innym podmiotem w związku gospodarczym, opartym na stałej
współpracy, w szczególności wynikającej z zawartej umowy lub umów, który w
ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może mieć istotny wpływ na pogorszenie
się sytuacji finansowej jednego z podmiotów,

[16) podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie - co najmniej dwa podmioty, z
których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na
pozostałe lub które stanowią dla banku jedno ryzyko gospodarcze ze względu na to,
że kondycja finansowa jednego z nich może mieć wpływ na spłatę zobowiązań przez
pozostałe,]

<16) podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie – co najmniej dwa
podmioty, z których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera
znaczący wpływ na pozostałe lub które stanowią dla banku jedno ryzyko ze
względu na to, że problemy finansowe jednego z nich, w szczególności trudności
z pozyskiwaniem źródeł finansowania lub spłatą zobowiązań, mogą mieć wpływ
na pogorszenie zdolności do pozyskiwania źródeł finansowania lub spłatę
zobowiązań przez którykolwiek z pozostałych,>

16a)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807),
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16b)  przedsiębiorca zagraniczny - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt
3 ustawy wymienionej w pkt 16a,

17) instytucja kredytowa - podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej
Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanych
dalej "państwami członkowskimi", prowadzący we własnym imieniu i na własny
rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność
polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod
jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza
elektronicznego,

18) oddział instytucji kredytowej - jednostkę organizacyjną instytucji kredytowej
wykonującą w jej imieniu i na jej rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające
z zezwolenia udzielonego tej instytucji kredytowej, przy czym wszystkie jednostki
organizacyjne danej instytucji kredytowej odpowiadające powyższym cechom,
utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział,

19)  oddział banku krajowego za granicą - jednostkę organizacyjną banku krajowego
wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności
wynikające z zezwolenia udzielonego bankowi krajowemu, przy czym wszystkie
jednostki organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające powyższym
cechom, utworzone na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, uważa
się za jeden oddział,

20) oddział banku zagranicznego - jednostkę organizacyjną banku zagranicznego
wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności
wynikające z zezwolenia udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki
organizacyjne danego banku zagranicznego odpowiadające powyższym cechom,
utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział,

21) działalność transgraniczna - wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub przez bank krajowy na terytorium państwa
goszczącego wszystkich lub niektórych czynności w zakresie wynikającym z
udzielonego zezwolenia, bez uczestnictwa oddziału tej instytucji lub banku,

22) państwo macierzyste - państwo członkowskie, w którym dana instytucja kredytowa
uzyskała zezwolenie na wykonywanie działalności i na terenie którego ma swoją
siedzibę,

23) państwo goszczące - państwo członkowskie, na terytorium którego bank krajowy
wykonuje lub zamierza wykonywać działalność,

24) instytucja pośrednicząca - bank lub inną instytucję uczestniczącą w wykonywaniu
przelewów transgranicznych, niebędącą bankiem zleceniodawcy ani bankiem
beneficjenta,

25)  towarzystwo funduszy inwestycyjnych - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w
rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr
146, poz. 1546),

26)  fundusz sekurytyzacyjny - fundusz sekurytyzacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

27)  umowa o subpartycypację - umowę, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
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28)  instytucja dominująca w państwie członkowskim - instytucję kredytową lub bank
krajowy, w stosunku do których podmiotem zależnym lub blisko powiązanym w
rozumieniu pkt 15 lit. a jest instytucja kredytowa, instytucja finansowa lub bank
krajowy, oraz które nie są podmiotami zależnymi w stosunku do instytucji
kredytowej działającej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym państwie
lub instytucji finansowej z siedzibą na terytorium tego samego państwa, lub banku
krajowego,

29)  podmiot dominujący w holdingu finansowym w państwie członkowskim - podmiot
dominujący w holdingu finansowym lub hybrydowym, który nie jest podmiotem
zależnym w stosunku do instytucji kredytowej działającej na podstawie zezwolenia
udzielonego w tym samym państwie lub w stosunku do instytucji finansowej z
siedzibą na terytorium tego samego państwa, lub nie jest podmiotem zależnym w
stosunku do banku krajowego, jeżeli podmiot ten ma siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

29a)  spółka zarządzająca - spółkę zarządzającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

30)  unijna instytucja dominująca - instytucję dominującą w państwie członkowskim,
która nie jest podmiotem zależnym w stosunku do instytucji kredytowej lub banku
krajowego, lub instytucji finansowej z siedzibą na terytorium państwa
członkowskiego,

31)  unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym - podmiot dominujący w
holdingu finansowym w państwie członkowskim, który nie jest podmiotem zależnym
w stosunku do instytucji kredytowej lub banku krajowego, lub instytucji finansowej
z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego.

2.  Za wchodzące w skład holdingów, o których mowa w ust. 1 pkt 10-11a, 11b lit. a) oraz w
pkt 11c, uważa się także podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem krajowym,
wchodzącym w skład holdingu.

3.  Przepisy ustawy dotyczące państw członkowskich stosuje się również do państw
niebędących państwami członkowskimi, ale należących do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Art. 9f.
Komisja Nadzoru Finansowego określi, w drodze uchwały, szczegółowe zasady
funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

<Art. 9g.
Komisja Nadzoru Finansowego określi, w drodze uchwały, zasady ustalania polityki
zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w
banku.>

Art. 10a.
1. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, jego zastępcy, członkowie Komisji

Nadzoru Finansowego, pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i osoby
zatrudnione w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie umowy o dzieło,
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umowy zlecenia albo innych umów o podobnym charakterze, są obowiązani do
zachowania tajemnicy zawodowej.

2. Tajemnicę zawodową, o której mowa w ust. 1, stanowią wszystkie uzyskane lub
wytworzone w związku ze sprawowaniem nadzoru bankowego informacje, których
udzielenie, ujawnienie lub potwierdzenie mogłoby naruszyć chroniony prawem interes
podmiotów, których te informacje bezpośrednio lub pośrednio dotyczą lub utrudnić
sprawowanie nadzoru bankowego.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, istnieje również po ustaniu stosunków prawnych, o
których mowa w ust. 1.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5-8, nie narusza obowiązku, o którym mowa w ust. 1:
1) udzielenie informacji właściwym władzom nadzorczym dla celów sprawowanego

przez te władze nadzoru bankowego;
2) złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa[.]<;>
<3) udzielenie informacji bankowi centralnemu, będącemu w Europejskim

Systemie Banków Centralnych, niezbędnych do realizacji przez niego zadań
ustawowych, w tym zadań dotyczących polityki monetarnej i zapewnienia
związanej z tym płynności, zadań związanych z nadzorem nad systemami
płatności, rozliczeń i rozrachunku oraz zadań realizowanych w przypadku
zagrożenia dla stabilności systemu finansowego;

4) udzielenie informacji właściwym władzom nadzorczym zainteresowanych
państw członkowskich w przypadku zagrożenia dla stabilności krajowego
systemu finansowego oraz w wykonaniu zobowiązań międzynarodowych
Rzeczypospolitej Polskiej.>

5. Udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę zawodową, obejmujących swym
zakresem tajemnicę bankową, jest możliwe wyłącznie w trybie i na zasadach określonych
dla udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową.

6. Udzielenie właściwym władzom nadzorczym państwa niebędącego państwem
członkowskim informacji stanowiących tajemnicę zawodową właściwych władz
nadzorczych państwa członkowskiego może nastąpić jedynie wówczas, gdy zapewniona
będzie ochrona tych informacji co najmniej równoważna określonej w niniejszym
artykule.

7. Uzyskane od właściwych władz nadzorczych informacje stanowiące tajemnicę zawodową
tych władz mogą być udzielane jedynie po uzyskaniu zgody tych władz i dla celów
określonych tą zgodą.

8. Zgoda, o której mowa w ust. 7, nie jest wymagana jeżeli informacje uzyskane od
właściwych władz nadzorczych państwa członkowskiego są przekazywane właściwym
władzom nadzorczym innych państw członkowskich lub udzielenie informacji jest
niezbędne dla celów wykonywania nadzoru bankowego.

9. Osoby inne niż wymienione w ust. 1, które zapoznały się z informacjami stanowiącymi
tajemnicę zawodową, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i
ust. 7 i 8, obowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile z przepisów
odrębnych nie wynika obowiązek dalszego udzielania tych informacji.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się również do informacji zawartych w dokumentacji przejętej
przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w wyniku realizacji porozumienia zawartego
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na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym.

Art. 11.
1. Do określonych w ustawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie

udzielenia zgody stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego, o ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.

2. Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie:
1) wyrażenia oceny,
2) zezwolenia,
3) zgody,
4) nakazania bankowi zmiany lub rozwiązania umowy,

4a)  zakazania wykonywania prawa głosu z akcji banku krajowego lub wykonywania
uprawnień podmiotu dominującego,

5) nakazania sprzedaży akcji w oznaczonym terminie,
6) odmowy przesłania właściwym władzom nadzorczym państwa goszczącego

zawiadomienia,
7) odmowy powiadomienia właściwych władz nadzorczych państwa goszczącego,
8) zakazania instytucji finansowej prowadzenia działalności na terenie państwa

goszczącego,
9) nakazania bankowi wstrzymania wypłat z zysku,

10) nakazania wstrzymania tworzenia nowych jednostek organizacyjnych banku,
oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej,

11) zawieszenia w czynnościach członków zarządu banku lub instytucji finansowej,
12) ograniczenia zakresu działalności banku, oddziału banku zagranicznego lub oddziału

instytucji kredytowej,
13) nałożenia kary finansowej na bank, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji

kredytowej lub instytucję finansową,
14) likwidacji banku lub oddziału banku zagranicznego,
15) określenia zakresu uprawnień likwidatora lub innej osoby wyznaczonej przez

właściwe władze nadzorcze państwa członkowskiego do przeprowadzenia likwidacji
instytucji kredytowej,

16) odwołania członka zarządu banku,
17) nałożenia na członków zarządu banku lub instytucji finansowej oraz na władze

oddziału instytucji kredytowej kary pieniężnej,
18) zakazania udzielania lub ograniczenia udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych

akcjonariuszom (członkom) oraz członkom zarządu, rady nadzorczej i pracownikom
banku,

19) żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
[20) zobowiązania banku do zwiększenia funduszy własnych, o którym mowa w art.

138a,]
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<20) zobowiązania banku do zwiększenia funduszy własnych, o którym mowa w art.
138a i 138b ust. 1,>

21) nałożenia na bank dodatkowego wymogu kapitałowego,
22) ustanowienia i odwołania kuratora,
23) ustanowienia zarządu komisarycznego,
24) przejęcia banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego,
25) wystąpienia do Rady Ministrów o likwidację banku państwowego,
26) odwołania likwidatora banku wyznaczonego przez bank,
27) zawieszenia działalności banku<,>
<28) uznania oddziału instytucji kredytowej za istotny >
- mają moc ostatecznych decyzji administracyjnych i podlegają natychmiastowemu
wykonaniu.

3. O ile ustawa nie stanowi inaczej, termin wydania określonych w niej opinii wynosi 30
dni.

Art. 71.
[1. Suma wierzytelności banku, udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych oraz

posiadanych przez bank bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów w innym
podmiocie, wniesionych dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub też
wkładów albo sum komandytowych - w zależności od tego, która z tych kwot jest większa
- w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (zaangażowanie), obciążonych
ryzykiem jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie
nie może przekroczyć limitu koncentracji zaangażowań, który wynosi:

1) 20 % funduszy własnych banku - dla zaangażowania banku wobec każdego podmiotu
lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, gdy którykolwiek z tych
podmiotów jest w stosunku do banku podmiotem dominującym lub zależnym albo jest
podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec banku,

2) 25 % funduszy własnych banku - dla zaangażowania banku wobec każdego podmiotu
lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, gdy żaden z nich nie jest
podmiotem powiązanym z bankiem w sposób określony w pkt 1.]

<1. Suma wierzytelności banku, udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych
oraz posiadanych przez bank bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów w
innym podmiocie, wniesionych dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
lub też wkładów albo sum komandytowych – w zależności od tego, która z tych kwot
jest większa – w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (zaangażowanie),
obciążonych ryzykiem jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo
lub organizacyjnie nie może przekroczyć limitu koncentracji zaangażowań, który
wynosi 25% funduszy własnych banku.>

<1a. Zaangażowanie banku wobec innego banku krajowego, instytucji kredytowej,
banku zagranicznego lub grupy podmiotów powiązanych kapitałowo lub
organizacyjnie, składających się co najmniej z jednego banku krajowego, instytucji
kredytowej lub banku zagranicznego, nie może przekroczyć 25% funduszy
własnych banku albo równowartości 150 mln euro, obliczonej w złotych według
kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w
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ostatnim dniu sprawozdawczym, w zależności od tego, która z tych wartości jest
wyższa, a suma zaangażowań wobec wszystkich powiązanych podmiotów
należących do tej grupy, niebędących bankiem krajowym, instytucją kredytową lub
bankiem zagranicznym, nie może przekroczyć 25% funduszy własnych banku.

1b. Jeżeli kwota 150 mln euro, o której mowa w ust. 1a, przewyższa 25% funduszy
własnych banku, wartość zaangażowania nie może przekroczyć limitu określonego
przez bank w odniesieniu do funduszy własnych banku.

1c. Zarząd banku, co najmniej raz w roku, określa wysokość limitu, o którym mowa w
ust. 1b, i informuje Komisję Nadzoru Finansowego o jego wysokości. Limit ten nie
może przekroczyć 100% funduszy własnych banku.>

[2. Suma zaangażowań banku równych lub przekraczających 10 % funduszy własnych
banku (duże zaangażowanie) w stosunku do podmiotów, o których mowa w ust. 1, nie
może być wyższa niż limit dużych zaangażowań, który wynosi 800 % tych funduszy.]

[3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się wobec, określonych przez Komisję Nadzoru
Finansowego, zaangażowań niezagrażających bezpiecznemu prowadzeniu działalności
bankowej i prawidłowemu zarządzaniu ryzykiem w banku.

4. Komisja Nadzoru Finansowego określi, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i warunki
uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitów, o których mowa w
ust. 1 i 2.

5. Komisja Nadzoru Finansowego określi, w drodze uchwały, zaangażowania, o których
mowa w ust. 3, warunki, jakie muszą one spełniać oraz zaangażowania, wobec których
wymagane jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na niestosowanie
przepisów ust. 1 i 2, kierując się potrzebą odzwierciedlenia faktycznego obciążenia
funduszy własnych banku ryzykiem prowadzonej działalności, wynikającym z
koncentracji zaangażowań oraz dużych zaangażowań.

6. Zarząd banku jest obowiązany niezwłocznie zgłosić Komisji Nadzoru Finansowego
każdorazowe osiągnięcie lub przekroczenie przez zaangażowanie poziomu 10 % funduszy
własnych banku oraz limitu określonego w ust. 1, a także każdorazowe osiągnięcie lub
przekroczenie przez sumę dużych zaangażowań limitu określonego w ust. 2.]

<3. Przepisów ust. 1–1c nie stosuje się wobec określonych przez Komisję Nadzoru
Finansowego zaangażowań niezagrażających bezpiecznemu prowadzeniu
działalności bankowej i prawidłowemu zarządzaniu ryzykiem w banku.

4. Komisja Nadzoru Finansowego określi, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i
warunki uwzględniania zaangażowań, biorąc pod uwagę techniki ograniczania
ryzyka kredytowego stosowane przez banki za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego
do zmniejszania ryzyka kredytowego związanego z tymi zaangażowaniami przy
ustalaniu przestrzegania limitów, o których mowa w ust. 1–1c.

5. Komisja Nadzoru Finansowego określi, w drodze uchwały, zaangażowania, o
których mowa w ust. 3, warunki, jakie muszą one spełniać, oraz zaangażowania,
wobec których jest wymagane uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na
niestosowanie przepisów ust. 1–1c, kierując się potrzebą odzwierciedlenia
faktycznego obciążenia funduszy własnych banku ryzykiem prowadzonej
działalności, wynikającym z koncentracji zaangażowań.

6. Zarząd banku niezwłocznie zgłasza Komisji Nadzoru Finansowego każdorazowe
osiągnięcie lub przekroczenie limitu określonego w ust. 1–1c. Komisja Nadzoru
Finansowego może wyznaczyć termin na dostosowanie działalności banku do tego
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limitu. W przypadku gdy zastosowanie ma kwota 150 mln euro, o której mowa w
ust. 1a, Komisja Nadzoru Finansowego może zezwolić na przekroczenie limitu, o
którym mowa w ust. 1b, powyżej 100% funduszy własnych banku.>

7.  Banki, z zachowaniem limitów określonych w ustawie, ustalają i weryfikują wewnętrzne
limity zaangażowań według kryteriów uwzględniających specyfikę ich działalności.

8.  Komisja Nadzoru Finansowego określi, w drodze uchwały, wymagania dotyczące
identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych
zaangażowań.

Art. 105.
1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie:

1) innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są
niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i
zbywaniem wierzytelności,

1a) na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do
udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków
bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem
kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń,

1b) innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie
niezbędnym dla:

a) wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru
skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych, obejmujących także bank,

b) zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań,
c) stosowania metod statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6,

1c) instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym dla stosowania metod
statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6,

2) na żądanie:
a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie

niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), pracowników Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego w zakresie, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób
upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie określonym
w tym upoważnieniu,

b) sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe:
- przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w

zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej,
- popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji
dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej;

c) sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy
prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy
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międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o
udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową,

d) sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział
majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej
będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze
alimentacyjnym,

e)  Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącą się:
– sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną

umowy zawartej z bankiem,
– sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie

działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej, która jest posiadaczem rachunku,

f) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o
Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271),

g)  (uchylona),
h)  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 14

grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
i) biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku

na podstawie zawartej z bankiem umowy,
j)  (uchylona),
k)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby
Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie
funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji
niejawnych,

l) Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich
wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie
określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

ł)  komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia
postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz
wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań,

m)wydawców elektronicznych instrumentów płatniczych niebędących bankami w
zakresie określonym ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych
instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385),

n) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym
do realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285),
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o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru
uzupełniającego nad konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o
nadzorze uzupełniającym,

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych
w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708),

[q) właściwej władzy nadzorczej, z którą Komisja Nadzoru Bankowego zawarła
porozumienie, o którym mowa w art. 131 ust. 2 lub w art. 141f ust. 3, w związku
z wykonywaniem przez tę władzę nadzoru skonsolidowanego,]

<q) właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania
przez tę władzę nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w
przypadku właściwej władzy nadzorczej z państwa niebędącego państwem
członkowskim –  jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego zawarła z tą władzą
porozumienie, o którym mowa w art. 141f ust. 3,>

r)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie określonym
ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411 i
Nr 245, poz. 1775),

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia
postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78
ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),

t)  organu Służby Celnej na zasadach i w trybie określonych w art. 75 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323),

u)  podmiotu, o którym mowa w art. 26l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994
r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie niezbędnym do
zapewnienia prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych,

3)  Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz
zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do
pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę
oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27
lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178).

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym,
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz
powiernikowi i jego zastępcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107,
poz. 669, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz.
459 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070), regulują odrębne ustawy.

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do
sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych
płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy
tych rachunków.

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia
społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są
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obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację
współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane
świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy.

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy
państwowe i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są
obowiązane wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia
określonego w ust. 1.

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje
upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

1) bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim
informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz
w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3
oraz w art. 128d ust. 1,

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji
stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w
związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i
poręczeń.

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a1 i 4a2,
biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010
r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U.
Nr 81, poz. 530) dane w drodze teletransmisji.

4a1. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący
o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te
dane. Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia.

4a2. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną
na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór
upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a1.

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach
powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli
umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur.

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki
przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w
ust. 4a.

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym,
będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z
tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te
zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji
finansowych.

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i
wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy
bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków
udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową.



- 14 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 111a.
[1. Bank obowiązany jest, z zastrzeżeniem ust. 2, ogłaszać w sposób ogólnie dostępny

informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności
kapitałowej.]

<1. Bank jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2, ogłaszać w sposób ogólnie dostępny:
1) informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności

kapitałowej,
2) zasady ustalania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w

banku.>
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) informacji, których pominięcie lub zniekształcenie nie może zmienić oceny lub
decyzji osoby wykorzystującej takie informacje przy podejmowaniu decyzji
ekonomicznych, albo wpłynąć na taką ocenę lub decyzję (informacje nieistotne),

2) informacji, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję banku na
rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,

3) informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, bank podaje przyczyny odstąpienia od

ogłoszenia informacji oraz ujawnia ogólne dane z tego zakresu, o ile nie są to informacje,
o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

4.  Komisja Nadzoru Finansowego określi, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i sposób
ogłaszania informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz zakres informacji podlegających
ogłaszaniu.

Art. 124c.
1. Banki w formie spółki akcyjnej podlegają podziałowi jedynie w sposób określony w art.

529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem, że przeniesienie części
majątku banku dzielonego nastąpi na spółkę akcyjną będącą bankiem krajowym lub
instytucją kredytową.

[2. Podział banku, o którym mowa w ust. 1, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru
Bankowego. Komisja Nadzoru Bankowego odmawia zezwolenia, jeżeli podział może
okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem dzielonym lub
bankami, na które zostaje przeniesiony majątek banku dzielonego lub jeżeli podział może
spowodować poważne szkody dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów
Państwa.]

<2. Podział banku, o którym mowa w ust. 1, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru
Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia zezwolenia, jeżeli podział
może okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem
dzielonym lub bankami, na które zostaje przeniesiony majątek banku dzielonego
lub jeżeli podział może spowodować poważne szkody dla gospodarki narodowej lub
dla ważnych interesów Państwa.>

Art. 127.
1. Fundusze własne banku obejmują:
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1) fundusze podstawowe banku,
2) fundusze uzupełniające banku w kwocie nieprzewyższającej funduszy

podstawowych banku,
3)  (uchylony).

2.  Fundusze podstawowe banku obejmują:
1) fundusze zasadnicze banku, które stanowią:

a) w banku państwowym - fundusz statutowy, fundusz zapasowy i fundusz
rezerwowy,

b) w banku w formie spółki akcyjnej - wpłacony i zarejestrowany kapitał
zakładowy oraz kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe, z wyłączeniem
wszelkich zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych,

c) w banku spółdzielczym - wpłacony fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy i
fundusz rezerwowy,

d) w oddziale banku zagranicznego - fundusze określone w regulaminie oddziału,
2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:

a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu

sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i
dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez
biegłych rewidentów,

d)  inne pozycje bilansu banku, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego,
3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, które stanowią:

a) akcje własne posiadane przez bank, wycenione według wartości bilansowej,
pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,

b) wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej,
c) strata z lat ubiegłych,
d) strata w trakcie zatwierdzania,
e) strata netto bieżącego okresu,
f)  inne pomniejszenia funduszy podstawowych banku, określone przez Komisję

Nadzoru Finansowego.
3.  Fundusze uzupełniające banku obejmują:

1)  kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - utworzony
na podstawie odrębnych przepisów,

2)  za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego:
a)  dodatkową kwotę odpowiedzialności członków banku spółdzielczego, w części

określonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie większej niż połowa
kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
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b)  zobowiązania podporządkowane, rozumiane jako zobowiązania z tytułu
przyjęcia przez bank - w kwocie i na zasadach ustalonych w decyzji Komisji
Nadzoru Finansowego, wydanej na wniosek banku, pomniejszanej na koniec
każdego roku w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy o 20 % tej kwoty, z tym że
w banku państwowym, banku w formie spółki akcyjnej oraz w oddziale banku
zagranicznego kwota ta nie może przewyższać połowy funduszy podstawowych,
zaś w banku spółdzielczym suma tej kwoty i dodatkowej kwoty
odpowiedzialności członków, o której mowa w lit. a), nie może przewyższać
połowy funduszy podstawowych banku - środków pieniężnych spełniających
zgodnie z umową łącznie następujące warunki:
- środki pieniężne przyjęto na okres co najmniej 5 lat (okres umowy),
- środki pieniężne nie mogą być wycofane z banku przed upływem okresu

umowy, z zastrzeżeniem ust. 4,
- środki pieniężne podlegają zwrotowi w ostatniej kolejności w przypadku

upadłości banku lub jego likwidacji,
- zwrot środków pieniężnych nie jest zabezpieczony przez bank bezpośrednio

lub pośrednio,
c) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych, pod warunkiem że:

- bank może dowolnie wykorzystywać je na pokrycie niezidentyfikowanego
ryzyka,

- ich kwota została obliczona zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości, ustalona przez zarząd banku i zweryfikowana przez biegłych
rewidentów,

d)  zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie
wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze, pod warunkiem
że:
- nie podlegają one spłacie z inicjatywy wierzyciela bez uprzedniej zgody

Komisji Nadzoru Finansowego,
- umowa przyznaje bankowi możliwość odroczenia spłaty odsetek z tytułu tych

pozycji,
- w razie upadłości banku lub jego likwidacji przyjęte środki będą podlegać

zwrotowi w ostatniej kolejności,
- warunki emisji zapewniają możliwość pokrywania strat kwotą długu wraz z

niespłaconymi odsetkami, wynikającymi z tych pozycji,
3)  inne pozycje określone przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu
bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego
zarządzania ryzykiem w banku,
4)  pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez Komisję
Nadzoru Finansowego.

4. Na wniosek banku Komisja Nadzoru Finansowego może wyrazić zgodę na wcześniejszy
zwrot środków pieniężnych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b), pod warunkiem
spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 128 ust. 1.

5. Komisja Nadzoru Finansowego:
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1) określi, w drodze uchwały, wysokość i warunki zaliczania do funduszy własnych
banku spółdzielczego części dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków banku
spółdzielczego, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a),

1a)  (uchylony),
2)  może określić, w drodze uchwały:

a) inne pozycje bilansu banku, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. d, ich wysokość,
zakres i warunki ich zaliczania do funduszy podstawowych banku,

b) wysokość, zakres i warunki pomniejszania funduszy podstawowych banku o
pozycje, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a-e,

c) inne pomniejszenia funduszy podstawowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit.
f, ich wysokość, zakres i warunki pomniejszania o nie funduszy podstawowych
banku,

d) inne pozycje bilansu banku, o których mowa w ust. 3 pkt 3, ich wysokość,
zakres i warunki ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku,

e) pomniejszenia funduszy uzupełniających, o których mowa w ust. 3 pkt 4, ich
wysokość, zakres i warunki pomniejszania o nie funduszy uzupełniających
banku.

6. [Na wniosek banku realizującego program postępowania naprawczego lub banku
przejmującego bank zagrożony upadłością lub likwidacją, Komisja Nadzoru
Finansowego może wydać zgodę na nieuwzględnianie w pomniejszeniach funduszy
podstawowych lub uzupełniających, dla celów wyznaczania limitów, o których mowa w
art. 71 ust. 1 i 2, części lub całości zaangażowania kapitałowego banku w instytucje
finansowe, instytucje kredytowe, banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,
wyrażonego w postaci:] <Na wniosek banku realizującego program postępowania
naprawczego lub banku przejmującego bank zagrożony upadłością lub likwidacją,
Komisja Nadzoru Finansowego może wydać zgodę na nieuwzględnianie w
pomniejszeniach funduszy podstawowych lub uzupełniających, dla celów
wyznaczania limitów, o których mowa w art. 71 ust. 1–1c, części lub całości
zaangażowania kapitałowego banku w instytucje finansowe, instytucje kredytowe,
banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, wyrażonego w postaci:>

1) posiadanych akcji lub udziałów,
2) kwot zakwalifikowanych do zobowiązań podporządkowanych,
3) innego zaangażowania kapitałowego w składniki zaliczane do funduszy własnych

lub kapitałów tych podmiotów, w tym dopłaty na rzecz spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, według wartości bilansowej.

7.  Zaliczanie lub pomniejszenie, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, może wymagać zgody
Komisji Nadzoru Finansowego. Wymóg uzyskania zgody Komisji określą uchwały, o
których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2.

Art. 131.
1.  Działalność banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów i

przedstawicielstw instytucji kredytowych podlega nadzorowi bankowemu
sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie i na zasadach
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określonych w niniejszej ustawie i w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad
rynkiem finansowym.

[2. Nadzór nad działalnością oddziału lub przedstawicielstwa banku zagranicznego w kraju
oraz oddziału lub przedstawicielstwa banku krajowego za granicą, w tym zakres i tryb
dokonywania czynności kontrolnych, może być wykonywany w zakresie uzgodnionym w
porozumieniu Komisji Nadzoru Bankowego z właściwymi władzami nadzorczymi.]

<2. Nadzór nad działalnością oddziału lub przedstawicielstwa banku zagranicznego w
kraju oraz oddziału lub przedstawicielstwa banku krajowego za granicą, w tym
zakres i tryb dokonywania czynności kontrolnych, może być wykonywany w
zakresie uzgodnionym w porozumieniu Komisji Nadzoru Finansowego z właściwymi
władzami nadzorczymi.>

3. [Komisja Nadzoru Bankowego może, stosownie do postanowień porozumienia, o którym
mowa w ust. 2, udzielić informacji dotyczących banku organowi nadzoru bankowego
innego kraju, jeżeli:] <Komisja Nadzoru Finansowego może, stosownie do
postanowień porozumienia, o którym mowa w ust. 2, udzielić informacji
dotyczących banku organowi nadzoru bankowego innego kraju, jeżeli:>

1) wskutek tego nie zostanie naruszony interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej,
2) zapewnione jest wykorzystanie udzielonych informacji tylko na potrzeby nadzoru

bankowego,
[3) zagwarantowane jest, że przekazywanie udzielonych informacji poza organ nadzoru

bankowego możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru
Bankowego.]

<3) zagwarantowane jest, że przekazywanie udzielonych informacji poza organ
nadzoru bankowego możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody
Komisji Nadzoru Finansowego.>

4-6.  (uchylone).
7.  (uchylony).

Art. 138.
1. Komisja Nadzoru Finansowego może w ramach nadzoru zalecić bankowi w

szczególności:
1) podjęcie środków koniecznych do przywrócenia płynności płatniczej lub osiągnięcia

i przestrzegania norm, o których mowa w art. 137,
2) zwiększenie funduszy własnych,
3) zaniechanie określonych form reklamy,
4)  opracowanie i stosowanie procedur, które zapewnią utrzymywanie, bieżące

szacowanie i przegląd kapitału wewnętrznego oraz funkcjonowanie systemu
zarządzania bankiem,

5)  zastosowanie szczególnych zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z
działalnością banków lub odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, lub
szczególnego traktowania aktywów przy obliczaniu wymogów kapitałowych,

6)  ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku.
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2. Komisja Nadzoru Finansowego może nakazać bankowi wstrzymanie wypłat z zysku lub
wstrzymanie tworzenia nowych jednostek organizacyjnych do czasu przywrócenia
płynności płatniczej lub osiągnięcia norm, o których mowa w art. 137.

3. W razie stwierdzenia, że bank nie realizuje zaleceń określonych w ust. 1 lub nakazów
określonych w ust. 2, a także gdy działalność banku jest wykonywana z naruszeniem
prawa lub statutu albo stwarza zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków
bankowych lub uczestników obrotu instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru
Finansowego, po uprzednim upomnieniu na piśmie, może:

1) wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie prezesa,
wiceprezesa lub innego członka zarządu banku bezpośrednio odpowiedzialnego za
stwierdzone nieprawidłowości,

2) zawiesić w czynnościach członków zarządu, o których mowa w pkt 1, do czasu
podjęcia uchwały w sprawie wniosku o ich odwołanie przez radę nadzorczą na
najbliższym posiedzeniu; zawieszenie w czynnościach polega na wyłączeniu z
podejmowania decyzji za bank w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych,

3)  ograniczyć zakres działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych,
[3a) nałożyć na bank karę finansową w wysokości do 1.000.000 zł; przepisy art. 141 ust.

4 i 5 stosuje się odpowiednio,]
<3a) nałożyć na bank karę finansową w wysokości do 10% przychodu wykazanego

w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku takiego
sprawozdania – karę finansową w wysokości do 10% prognozowanego
przychodu określonego na podstawie sytuacji ekonomiczno-finansowej banku,
nie większą jednak niż 10 000 000 zł; przepisy art. 141 ust. 4 i 5 stosuje się
odpowiednio,>

4) uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o likwidacji banku; art.
147 ust. 3 i art. 153-156 stosuje się odpowiednio.

3a.  Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o ograniczeniu zakresu działalności banku
może zawierać warunki i terminy.

4.  Komisja Nadzoru Finansowego może także zawiesić w czynnościach członka zarządu w
przypadku:

1)  przedstawienia mu zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w
sprawie o przestępstwo skarbowe,

2) spowodowania znacznych strat majątkowych banku.
Postanowienia ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

5.  Komisja Nadzoru Finansowego odwołuje członka zarządu banku w przypadku
prawomocnego skazania go za przestępstwo wymienione w art. 22b ust. 3 pkt 1.

6. Ograniczenie zakresu działalności banku lub uchylenie zezwolenia na utworzenie banku
może również nastąpić w razie stwierdzenia, że bank:

1) przestał spełniać warunki ustalone w zezwoleniu,
2) uzyskał zezwolenie na podstawie fałszywych dokumentów, nieprawdziwych

oświadczeń lub wskutek innych działań sprzecznych z prawem,
3) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy nie prowadzi działalności bankowej,
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4)  stał się podmiotem zależnym od osób, wobec których nie jest możliwe skuteczne
wykonywanie przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad bankiem ze
względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu ich zamieszkania lub siedziby,
lub ze względu na powiązania tych osób z innymi podmiotami,

5)  nie wypełnia obowiązków określonych w rozdziale 11b.
6a. Komisja Nadzoru Finansowego uchyla zezwolenie na utworzenie oddziału banku

zagranicznego, jeśli właściwe władze nadzorcze kraju, w którym bank zagraniczny ma
swoją siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu, uchyliły zezwolenie na prowadzenie
działalności bankowej przez ten bank.

6b. Przed uchyleniem zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego Komisja
Nadzoru Finansowego zasięgnie opinii właściwych władz nadzorczych kraju, w którym
bank zagraniczny ma swoją siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu, jeżeli
porozumienie, o którym mowa w art. 131 ust. 2, przewiduje zasięgnięcie opinii. W razie
konieczności natychmiastowego uchylenia zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego
może odstąpić od zasięgnięcia opinii.

6c. O uchyleniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 6a, Komisja Nadzoru Finansowego
powiadamia właściwe władze nadzorcze banku zagranicznego.

6d. O uchyleniu zezwolenia na utworzenie banku krajowego Komisja Nadzoru Finansowego
niezwłocznie powiadamia właściwe władze nadzorcze państwa, w którym działa oddział
tego banku.

7.  Środki podejmowane w ramach nadzoru nie mogą naruszać umów zawartych przez bank,
z wyłączeniem umów:

1) o których mowa w art. 92a ust. 1 i 3 oraz w art. 92d,
2) zawartych przez bank krajowy z podmiotami działającymi w tym samym holdingu

oraz umów zawartych przez bank krajowy z podmiotami, z którymi posiada bliskie
powiązania.

Art. 138a.
1.  Komisja Nadzoru Finansowego może:

1) zobowiązać bank do zwiększenia funduszy własnych,
2)  nałożyć na bank dodatkowy wymóg kapitałowy ponad wartość wynikającą z

wymogów kapitałowych obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami
określonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie uchwały, o której
mowa w art. 128 ust. 6 pkt 1 i 3-7, w szczególności w przypadku negatywnych
ustaleń dokonanych w trakcie czynności podejmowanych w ramach nadzoru
bankowego, w tym odnoszących się do funkcjonowania systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej lub identyfikacji, monitorowania i kontroli
koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań.

2.  Komisja Nadzoru Finansowego może także nałożyć dodatkowy wymóg kapitałowy w
przypadku stwierdzenia niedostosowania kapitału wewnętrznego do skali ryzyka
występującego w działalności banku oraz istotnych nieprawidłowości w zarządzaniu
ryzykiem.
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<Art. 138b.
1. Komisja Nadzoru Finansowego, podejmując w ramach sprawowania nadzoru

skonsolidowanego decyzję o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 138a ust.
1 pkt 2 i ust. 2, współpracuje z właściwymi władzami nadzorczymi sprawującymi
nadzór nad podmiotami działającymi w tym samym co bank holdingu, dążąc do
osiągnięcia wspólnego stanowiska zarówno co do rozstrzygnięcia, jak i oceny jego
przesłanek.

2. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, w terminie 4
miesięcy od dnia dostarczenia właściwym władzom nadzorczym sprawującym
nadzór nad podmiotami działającymi w tym samym co bank holdingu propozycji
stanowiska zawierającego ocenę ryzyka holdingu.

3. W przypadku braku wspólnego stanowiska Komisja Nadzoru Finansowego może
zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru
Finansowego zasięga opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego także na
wniosek właściwych władz nadzorczych, o których mowa w ust. 2.

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2, Komisja Nadzoru Finansowego oraz
właściwe władze nadzorcze nie osiągną porozumienia, Komisja Nadzoru
Finansowego, podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, bierze pod uwagę opinie
wyrażone przez te władze oraz uzasadnia istotne odstępstwa od opinii właściwych
władz nadzorczych, otrzymanych w terminie, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadku zasięgnięcia opinii, o której mowa w ust. 3, Komisja Nadzoru
Finansowego wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, bierze pod uwagę tę opinię
oraz uzasadnia istotne odstępstwa od tej opinii. Wydając decyzję, Komisja Nadzoru
Finansowego może określić w jej treści warunki i terminy zastosowania środków, o
których mowa w art. 138a ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

6. W przypadku gdy właściwa władza nadzorcza sprawująca nadzór skonsolidowany
nad bankiem krajowym działającym w jednym z holdingów, o których mowa w art.
141f ust. 1 pkt 2–5, zwraca się do Komisji Nadzoru Finansowego o opinię w sprawie
zastosowania środka określonego w art. 138a ust. 2, przepisy ust. 1–4 stosuje się
odpowiednio.

7. Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje raz w roku oceny przesłanek oraz skutków
wydania decyzji, o której mowa w ust. 1. Przesłanki oraz skutki decyzji wydanej w
przypadku braku wspólnego stanowiska mogą być poddane ocenie także, jeżeli
wystąpi o to właściwa władza nadzorcza.>

Art. 141f.
1. Nadzorowi skonsolidowanemu podlega bank krajowy, który działa w holdingu:

1) bankowym krajowym,
2) bankowym zagranicznym,
3) finansowym,
4) mieszanym,
5) hybrydowym.
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2. Sprawowanie nad bankiem nadzoru skonsolidowanego nie wyłącza stosowania
odpowiednich przepisów ustawy regulujących działalność banku jako podmiotu
podlegającego nadzorowi indywidualnemu.

[3. Komisja Nadzoru Finansowego może zawierać z właściwymi władzami nadzorczymi
innych państw porozumienia określające zakres i tryb wykonywania nadzoru
skonsolidowanego nad bankami działającymi w holdingach, o których mowa w ust. 1.
Przepisy art. 131 ust. 3 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3, Komisja Nadzoru
Finansowego i właściwe władze nadzorcze nad instytucjami kredytowymi przekazują
sobie wzajemnie informacje niezbędne do wykonywania nadzoru skonsolidowanego, z
zachowaniem warunków określonych w art. 131 ust. 3 pkt 2 i 3.]

<3. Komisja Nadzoru Finansowego może zawierać z właściwymi władzami
nadzorczymi innych państw porozumienia określające zakres i tryb współpracy
przy wykonywaniu nadzoru skonsolidowanego nad bankami działającymi w
holdingach, o których mowa w ust. 1, nadzoru nad istotnymi oddziałami banków
krajowych i istotnymi oddziałami instytucji kredytowych oraz określające zakres i
tryb działania kolegiów, o których mowa w ust. 18. Przepisy art. 131 ust. 3 pkt 2 i 3
stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3, Komisja Nadzoru
Finansowego i właściwe władze nadzorcze nad instytucjami kredytowymi w ramach
współpracy przekazują sobie w szczególności informacje niezbędne do
wykonywania nadzoru skonsolidowanego, nadzoru nad istotnymi oddziałami
banków krajowych i istotnymi oddziałami instytucji kredytowych oraz podejmują
działania określone w art. 138a i 138b, z zachowaniem warunków określonych w
art. 131 ust. 3 pkt 2 i 3.>

5. W przypadku gdy bank krajowy wchodzi w skład konglomeratu finansowego, którego
podmiotem dominującym jest dominujący podmiot nieregulowany w rozumieniu ustawy
o nadzorze uzupełniającym, stosuje się przepisy ustawy o nadzorze uzupełniającym.

6. Nadzór skonsolidowany w przypadku gdy:
1) pierwotnym podmiotem dominującym w holdingu jest instytucja dominująca w

państwie członkowskim albo unijna instytucja dominująca - sprawuje władza
nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności tej instytucji,

2)  podmiotem dominującym wobec banku jest podmiot dominujący w holdingu
finansowym w państwie członkowskim albo unijny podmiot dominujący w holdingu
finansowym - sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego,

3) podmiotem dominującym wobec instytucji kredytowej jest podmiot dominujący w
holdingu finansowym w państwie członkowskim albo unijny podmiot dominujący w
holdingu finansowym - sprawuje władza nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na
prowadzenie działalności instytucji kredytowej,

4) unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym albo podmiot dominujący w
holdingu finansowym jest podmiotem dominującym wobec instytucji kredytowych,
działających na podstawie zezwoleń udzielonych w państwach członkowskich -
sprawuje władza nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności
instytucji kredytowej z państwa, w którym ma siedzibę unijny podmiot dominujący
w holdingu finansowym albo podmiot dominujący w holdingu finansowym,
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5)  unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym albo podmiot dominujący w
holdingu finansowym z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
podmiotem dominującym wobec banku krajowego i instytucji kredytowych -
sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego,

6) instytucje finansowe z siedzibą w różnych państwach członkowskich są podmiotami
dominującymi wobec banku lub instytucji kredytowych działających na podstawie
zezwoleń udzielonych w państwach członkowskich, w których mają siedziby te
instytucje finansowe - sprawuje władza nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na
prowadzenie działalności bankowi lub instytucji kredytowej o najwyższej sumie
bilansowej,

7) instytucja finansowa jest podmiotem dominującym wobec banku lub instytucji
kredytowych działających na podstawie zezwoleń udzielonych w państwach
członkowskich innych niż państwo siedziby tej instytucji finansowej - sprawuje
władza nadzorcza, która udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności bankowi
lub instytucji kredytowej o najwyższej sumie bilansowej, a bank lub instytucję
kredytową uważa się za podmioty zależne od unijnego podmiotu dominującego w
holdingu finansowym.

7. Właściwe władze nadzorcze mogą uzgodnić, że kryteriów, o których mowa w ust. 6 pkt
1-6, nie stosuje się, jeżeli są one niewłaściwe z uwagi na specyfikę banku, instytucji
kredytowych lub względną istotność ich działalności w państwach członkowskich.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, właściwe władze nadzorcze uzgadniają, która z
władz sprawuje nadzór skonsolidowany.

9. W celu dokonania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 8, właściwe władze nadzorcze
mogą zasięgnąć opinii unijnej instytucji dominującej, unijnego podmiotu dominującego
w holdingu finansowym albo instytucji kredytowej lub banku o najwyższej sumie
bilansowej, o których mowa w ust. 6 pkt 1-7.

10. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Komisję Europejską o sprawowaniu przez
siebie nadzoru skonsolidowanego w wyniku ustaleń, o których mowa w ust. 8.

11. Komisja Nadzoru Finansowego informuje unijną instytucję dominującą, unijny podmiot
dominujący w holdingu finansowym albo bank o najwyższej sumie bilansowej, o których
mowa w ust. 6 pkt 1-7, o sprawowaniu przez siebie nadzoru skonsolidowanego.

<12. Komisja Nadzoru Finansowego informuje właściwe władze nadzorcze państwa
macierzystego lub właściwe władze nadzorcze sprawujące nadzór skonsolidowany
nad instytucją kredytową o woli podjęcia współpracy w zakresie nadzoru nad
istotnym oddziałem tej instytucji kredytowej.

13. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez właściwe władze nadzorcze
informacji, o której mowa w ust. 12, Komisja Nadzoru Finansowego oraz właściwe
władze nadzorcze nie osiągną porozumienia, Komisja Nadzoru Finansowego, biorąc
pod uwagę opinię wyrażoną przez właściwe władze nadzorcze, wydaje w ciągu
kolejnych 2 miesięcy decyzję w przedmiocie uznania oddziału instytucji kredytowej
za istotny, jeżeli jego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
znacząca, w szczególności gdy spełnia on co najmniej jedną z następujących
przesłanek:

1) udział w ogólnej wartości wkładów pieniężnych jest wyższy niż 2%,
2) liczba klientów oddziału jest znacząca w skali czynności bankowych

wykonywanych przez ten oddział,
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3) zawieszenie albo zakończenie działalności macierzystej instytucji kredytowej
może stanowić zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub dla
bezpieczeństwa funkcjonowania systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku na
terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 13, Komisja Nadzoru Finansowego bierze
pod uwagę opinię właściwej władzy nadzorczej oraz uzasadnia istotne odstępstwa od
tej opinii otrzymanej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której
mowa w ust. 12.

15. Decyzję, o której mowa w ust. 13, otrzymuje instytucja kredytowa prowadząca
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez istotny oddział, istotny
oddział instytucji kredytowej oraz właściwe władze nadzorcze zainteresowanych
państw członkowskich.

16. Decyzja, o której mowa w ust. 13, nie wpływa na prawa i obowiązki właściwych
władz nadzorczych w stosunku do tego oddziału.

17. W przypadku otrzymania informacji o działaniu istotnego oddziału banku
krajowego na terytorium państwa goszczącego, w szczególności oddziału, którego:

1) udział w ogólnej wartości wkładów pieniężnych w państwie goszczącym tego
oddziału jest wyższy niż 2% lub

2) liczba klientów oddziału jest znacząca w skali czynności bankowych
wykonywanych przez ten oddział, lub

3) zawieszenie albo zakończenie działalności banku krajowego może stanowić
zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub dla bezpieczeństwa
funkcjonowania systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku w państwie
goszczącym

– Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy
od dnia otrzymania informacji o działaniu tego oddziału, podejmuje współpracę z
właściwymi władzami nadzorczymi z tego państwa zgodnie z ust. 18, przekazując w
szczególności informacje niezbędne do wykonywania nadzoru przez właściwe
władze nadzorcze, z zachowaniem warunków określonych w art. 131 ust. 3 pkt 2 i 3.

18.  W celu wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad bankami działającymi w
holdingach, o których mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego ustanawia
kolegia właściwych władz nadzorczych, zwane dalej „kolegiami”, i im przewodniczy,
zapewniając współpracę z właściwymi władzami nadzorczymi z państw trzecich,
właściwymi władzami nadzorczymi z państw goszczących istotny oddział banku
krajowego oraz z bankami centralnymi, w przypadku gdy jest to niezbędne do
realizacji przez nie zadań przewidzianych prawem, w celu należytej współpracy i
wymiany informacji, o których mowa w ust. 17.

19. W przedmiocie uczestnictwa oraz działania właściwej władzy nadzorczej w
kolegium, a także w przedmiocie zakresu i trybu funkcjonowania kolegiów
rozstrzyga Komisja Nadzoru Finansowego po przeprowadzeniu konsultacji z
zainteresowanymi właściwymi władzami nadzoru. Komisja Nadzoru Finansowego
powiadamia członków kolegium o terminach posiedzeń, głównych zagadnieniach
będących przedmiotem spotkań, działaniach, które należy przeanalizować lub
podjąć, oraz o zastosowanych środkach nadzorczych.

20. Komisja Nadzoru Finansowego, planując i koordynując działania w celu podjęcia
decyzji w ramach sprawowania nadzoru skonsolidowanego, uwzględnia zasadność



- 25 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

działania właściwych władz nadzorczych, w tym środki nadzoru oraz praktykę ich
stosowania, a także jego ewentualny wpływ na stabilność systemów finansowych w
zainteresowanych państwach członkowskich.

21. Z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, Komisja Nadzoru
Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o działaniach
kolegium, w szczególności o sytuacjach nadzwyczajnych, oraz przekazuje mu
informacje, które są szczególnie istotne dla konwergencji praktyk nadzorczych.>

Art. 143.
1. Jeżeli program postępowania naprawczego nie jest wystarczający lub jego realizacja nie

jest należyta, Komisja Nadzoru Finansowego może:
1)  (uchylony),
2) zakazać udzielania lub ograniczyć udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych

akcjonariuszom (członkom) banku oraz członkom zarządu, rady nadzorczej i
pracownikom,

3) wystąpić do zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia akcjonariuszy (walnego zgromadzenia) w celu rozpatrzenia sytuacji
banku, powzięcia decyzji o pokryciu straty bilansowej oraz podjęcia innych uchwał,
w tym zwiększenia funduszy własnych, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy[.]<,>

<4) nakazać obniżenie lub wstrzymanie wypłaty niektórych zmiennych składników
wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, w tym
przypadających za czas zajmowania stanowiska kierowniczego w banku, nie
dłużej niż za ostatnie 3 lata.>

2. Zarząd banku powinien zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w ciągu 14 dni, a
gdyby tego nie uczynił, nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez
Komisję Nadzoru Finansowego. Koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia
obciążają bank.

2a. Przerwy w walnym zgromadzeniu nie mogą trwać łącznie dłużej niż 14 dni.
3. Zakazy i żądanie, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zaskarżeniu.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz.

U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384)

Art. 94.
1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art.
70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:

a) promowania świadczonych usług oraz kontaktów z potencjalnymi klientami,
b) zawierania transakcji i dokonywania rozliczeń,
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c) klasyfikowania klientów do różnych kategorii,
d) świadczenia usług, w tym w zakresie świadczenia usług na rzecz różnych

kategorii klientów,
e) prowadzenia ewidencji zawieranych transakcji oraz archiwizacji dokumentów i

innych nośników informacji sporządzanych w związku z prowadzeniem
działalności,

f) ustanawiania i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych
na nabycie instrumentów finansowych oraz zabezpieczenia wierzytelności na
instrumentach finansowych, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia
ustanowienie zabezpieczenia

- w odniesieniu do wykonywania przez te podmioty czynności, o których mowa w
art. 69 ust. 2 i 4 i art. 119 ust. 1, w zakresie nieuregulowanym przepisami art. 7-16
rozporządzenia 1287/2006, przy zapewnieniu należytej staranności, ochrony klienta
oraz bezpiecznego i sprawnego zawierania i rozliczania transakcji, a także
przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu;

2) zakres i szczegółowe zasady wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w
tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określania maksymalnej
wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
w stosunku do kapitałów dla tych domów maklerskich, w tym:

a) warunki i sposób wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego metodą
uwzględniającą wymóg kapitałowy z tytułu kosztów stałych albo metodą
uwzględniającą współczynnik przejścia,

b) warunki i sposób stosowania przy wyznaczaniu wymogów kapitałowych
współczynników, metod, ocen i innych rozwiązań, o których mowa w art. 105,
105a, 105c i 105d, wymagających zgody Komisji, a także przypadki, w których
nie jest wymagana zgoda Komisji na ich stosowanie

- przy uwzględnieniu konieczności odpowiedniego zabezpieczenia kapitałowego w
stosunku do wielkości poszczególnych rodzajów ryzyka ponoszonego w działalności
maklerskiej, wysokości kosztów stałych i zobowiązań, skali prowadzonej
działalności oraz kapitału założycielskiego;

3) warunki, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny
system obrotu oraz zakres, tryb i formę upowszechniania informacji o transakcjach i
obrotach w tym systemie, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa oraz przejrzystości obrotu instrumentami finansowymi, w zakresie
nieuregulowanym przepisami art. 17-20 i art. 27-34 rozporządzenia 1287/2006;

4) zakres, tryb i formę oraz terminy przekazywania informacji, o których mowa w art.
86 ust. 2, przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2, i banki
powiernicze, przy uwzględnieniu konieczności umożliwienia Komisji, w zakresie
określonym ustawą, wykonywania nadzoru nad działalnością tych podmiotów;

5) szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia
działalności przez firmę inwestycyjną, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2, oraz do
prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez bank powierniczy, oraz
szczegółowe warunki zarządzania ryzykiem i funkcjonowania systemu kontroli
wewnętrznej w domu maklerskim oraz szacowania przez dom maklerski kapitału
wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego
kapitału, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpiecznego i sprawnego



- 27 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

prowadzenia tej działalności oraz efektywnego nadzorowania ryzyka związanego z tą
działalnością, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności przez te domy
maklerskie;

<5a) zasady ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników
wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze;>

6) zakres, tryb i formę oraz terminy upowszechniania informacji związanych z
adekwatnością kapitałową, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia dostępu
do informacji w celu zapewnienia konkurencji pomiędzy domami maklerskimi.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia,
obowiązki sprawozdawcze domów maklerskich, banków prowadzących działalność
maklerską oraz zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału i zagranicznych osób
prawnych, o których mowa w art. 115, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, banków powierniczych, podmiotów, o
których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz Krajowego Depozytu i spółki, której Krajowy
Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1, a także Narodowego Banku Polskiego w zakresie obrotu papierami
wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, tak aby sprawozdania sporządzane
przez te podmioty pozwalały na dokonywanie analiz w zakresie stanu, dynamiki oraz
struktury zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według
grup inwestorów oraz rodzajów tych papierów.

Art. 98a.
1. W zakresie adekwatności kapitałowej domy maklerskie z wyłączeniem domów

maklerskich, które nie prowadzą działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4, 6-8
lub ust. 4 pkt 1, są obowiązane spełniać wymogi dotyczące:

1) utrzymywania kapitałów nadzorowanych na poziomie, o którym mowa w ust. 3;
2) wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego;
3) zarządzania ryzykiem oraz szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania

przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału;
<3a) zasad ustalania składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska

kierownicze;>
[4) upowszechniania informacji dotyczących spełniania wymogów, o których mowa w

pkt 1-3.]
<4) upowszechniania informacji dotyczących spełniania wymogów, o których

mowa w pkt 1–3a.>
2. Do celów adekwatności kapitałowej przez użyte w niniejszym artykule oraz w art. 98b-

98j, art. 103 ust. 3, art. 105-105g i art. 167a, określenia:
1) podmiot dominujący - rozumie się również podmiot uznany przez Komisję za

podmiot dominujący zgodnie z ust. 14;
2) podmiot zależny - rozumie się również podmiot, w stosunku do którego inny

podmiot jest podmiotem dominującym w rozumieniu pkt 1, przy czym wszystkie
podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty
zależne od tego podmiotu dominującego;
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3) grupa kapitałowa - rozumie się podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego
zależnymi;

4) udział kapitałowy - rozumie się posiadany pośrednio lub bezpośrednio udział dający
prawo do ponad 20 % kapitału innego podmiotu lub prawo do wykonywania ponad
20 % głosów w organach innego podmiotu;

5) dom maklerski - rozumie się dom maklerski obowiązany spełniać wymogi, o których
mowa w ust. 1;

6) zagraniczna firma inwestycyjna - rozumie się zagraniczną firmę inwestycyjną z
wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej oraz podmiotów nieprowadzących
działalności w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4, 6-8 lub
ust. 4 pkt 1;

7) firma inwestycyjna z państw trzecich - rozumie się osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą poza terytorium
państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie
wymagają ustanowienia siedziby - z centralą poza terytorium państwa
członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania poza terytorium
państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu
nadzoru działalność maklerską na terytorium tego państwa, z wyłączeniem banku
zagranicznego prowadzącego na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru
na terytorium tego państwa działalność maklerską, lub prowadzącego na podstawie
zezwolenia właściwego organu nadzoru na terytorium tego państwa rachunki, na
których są rejestrowane papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na
zagranicznym rynku regulowanym oraz z wyłączeniem podmiotów nieprowadzących
działalności w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4, 6-8 lub
ust. 4 pkt 1;

8) firma inwestycyjna - rozumie się dom maklerski, zagraniczną firmę inwestycyjną
oraz firmę inwestycyjną z państw trzecich;

9) bank krajowy - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

10) instytucja kredytowa - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

11) bank zagraniczny - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

12) bank - rozumie się bank krajowy, instytucję kredytową i bank zagraniczny;
[13) instytucja - rozumie się dom maklerski, zagraniczną firmę inwestycyjną, bank

krajowy oraz instytucję kredytową;
14) instytucja finansowa - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, z wyłączeniem firmy
inwestycyjnej;]

<13) instytucja – rozumie się dom maklerski, zagraniczną firmę inwestycyjną, bank
krajowy, bank zagraniczny oraz instytucję kredytową;

14) instytucja finansowa – rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, z wyłączeniem firmy
inwestycyjnej; na potrzeby spełniania norm adekwatności kapitałowej w ujęciu
skonsolidowanym podmiot jest uważany za instytucję finansową, jeżeli spełnia
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warunki określone w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe, na podstawie swojego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, a w przypadku jego braku – na podstawie swojej skonsolidowanej
sytuacji finansowej lub na podstawie swojej jednostkowej sytuacji finansowej;>

15) dominujący podmiot nieregulowany - rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 3
pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami
inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83,
poz. 719, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341), zwanej dalej
"ustawą o nadzorze uzupełniającym";

16) finansowa spółka holdingowa - rozumie się instytucję finansową, której podmiotami
zależnymi są głównie lub wyłącznie firmy inwestycyjne, banki lub instytucje
finansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest firma
inwestycyjna lub bank, oraz która nie jest dominującym podmiotem
nieregulowanym;

17) spółka holdingowa o działalności mieszanej - rozumie się podmiot dominujący
niebędący finansową spółką holdingową, firmą inwestycyjną, bankiem, ani
dominującym podmiotem nieregulowanym, od którego podmiotem zależnym jest
przynajmniej jedna firma inwestycyjna lub bank;

18) firma inwestycyjna dominująca w państwie członkowskim - rozumie się dom
maklerski lub zagraniczną firmę inwestycyjną, od której podmiotem zależnym jest
firma inwestycyjna, bank lub instytucja finansowa, lub która posiada udział
kapitałowy w takich podmiotach, oraz która nie jest podmiotem zależnym w
stosunku do innej instytucji działającej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym
samym państwie członkowskim, ani finansowej spółki holdingowej z siedzibą na
terytorium tego samego państwa członkowskiego;

[19) finansowa spółka holdingowa dominująca w państwie członkowskim - rozumie się
finansową spółkę holdingową, która nie jest podmiotem zależnym od instytucji
działającej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym państwie
członkowskim, ani od finansowej spółki holdingowej z siedzibą na terytorium tego
samego państwa członkowskiego;]

<19) finansowa spółka holdingowa dominująca w państwie członkowskim – rozumie
się finansową spółkę holdingową działającą na podstawie zezwolenia, która nie
jest podmiotem zależnym od instytucji działającej na podstawie zezwolenia
udzielonego w tym samym państwie członkowskim ani od finansowej spółki
holdingowej z siedzibą na terytorium tego samego państwa członkowskiego;>

20) unijna dominująca firma inwestycyjna - rozumie się firmę inwestycyjną dominującą
w państwie członkowskim, która nie jest podmiotem zależnym od instytucji ani od
finansowej spółki holdingowej z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego;

21) unijna dominująca finansowa spółka holdingowa - rozumie się finansową spółkę
holdingową dominującą w państwie członkowskim, która nie jest podmiotem
zależnym od instytucji ani od finansowej spółki holdingowej z siedzibą na terytorium
państwa członkowskiego[.]<;>

<22) podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie – co najmniej dwa
podmioty, z których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera
znaczący wpływ na pozostałe lub które stanowią dla domu maklerskiego jedno
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ryzyko ze względu na to, że problemy finansowe jednego z nich, w szczególności
trudności z pozyskiwaniem źródeł finansowania lub spłatą zobowiązań, mogą
mieć wpływ na pogorszenie zdolności do pozyskiwania źródeł finansowania lub
spłatę zobowiązań przez którykolwiek z pozostałych.>

3. Dom maklerski jest obowiązany utrzymywać kapitały nadzorowane, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2, zwane dalej "kapitałami
nadzorowanymi", na poziomie nie niższym niż wyższa z następujących wartości:

1) całkowity wymóg kapitałowy wyznaczony przez dom maklerski zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2, zwany dalej
"całkowitym wymogiem kapitałowym";

2) oszacowana przez dom maklerski zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
94 ust. 1 pkt 5 kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych
zidentyfikowanych rodzajów ryzyka występujących w ramach prowadzonej przez
ten dom maklerski działalności oraz innych istotnych rodzajów ryzyka mogących
potencjalnie w tej działalności wystąpić w przyszłości, zwana dalej "kapitałem
wewnętrznym".

4. Wyznaczanie całkowitego wymogu kapitałowego metodą uwzględniającą wymóg
kapitałowy z tytułu kosztów stałych przez dom maklerski, o którym mowa w art. 98 ust.
3, wymaga zgody Komisji.

5. Wyznaczanie całkowitego wymogu kapitałowego metodą uwzględniającą współczynnik
przejścia, wymaga zgody Komisji.

6. Komisja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej przez domy
maklerskie w ujęciu jednostkowym.

7. Dom maklerski podlega również nadzorowi nad przestrzeganiem adekwatności
kapitałowej w ujęciu skonsolidowanym, w przypadku gdy jest:

1) firmą inwestycyjną dominującą w państwie członkowskim lub unijną dominującą
firmą inwestycyjną;

2) podmiotem zależnym od finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie
członkowskim lub unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej;

3) podmiotem zależnym od firmy inwestycyjnej dominującej w państwie członkowskim
lub unijnej dominującej firmy inwestycyjnej;

4) podmiotem zależnym od instytucji dominującej w państwie członkowskim, o której
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub
unijnej instytucji dominującej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 30 tej ustawy.

8. Nadzór w ujęciu skonsolidowanym nad domem maklerskim lub zagraniczną firmą
inwestycyjną, w przypadku gdy:

1) dom maklerski lub zagraniczna firma inwestycyjna jest firmą inwestycyjną
dominującą w państwie członkowskim lub unijną dominującą firmą inwestycyjną -
sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego
domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej;

2) od finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie członkowskim lub unijnej
dominującej finansowej spółki holdingowej podmiotem zależnym jest dom
maklerski lub zagraniczna firma inwestycyjna, a jednocześnie podmiotami zależnymi
w stosunku do tej finansowej spółki holdingowej nie są banki krajowe lub instytucje
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kredytowe - sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie
działalności tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej;

3) od finansowej spółki holdingowej dominującej w państwie członkowskim lub unijnej
dominującej finansowej spółki holdingowej podmiotami zależnymi są domy
maklerskie lub zagraniczne firmy inwestycyjne, które uzyskały zezwolenie na
prowadzenie działalności w dwóch lub więcej państwach członkowskich, a
jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do tej finansowej spółki
holdingowej nie są banki krajowe lub instytucje kredytowe - sprawuje organ
nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego domu
maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej w państwie członkowskim, w
którym siedzibę posiada ta finansowa spółka holdingowa;

4) od dwóch lub więcej finansowych spółek holdingowych dominujących w państwach
członkowskich lub unijnych dominujących finansowych spółek holdingowych,
posiadających siedziby w dwóch lub więcej państwach członkowskich, podmiotami
zależnymi są domy maklerskie lub zagraniczne firmy inwestycyjne, które uzyskały
zezwolenia na prowadzenie działalności w tych państwach członkowskich, a
jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do finansowej spółki holdingowej
nie są banki krajowe lub instytucje kredytowe - sprawuje organ nadzoru, który
udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego domu maklerskiego lub tej
zagranicznej firmy inwestycyjnej, która ma najwyższą sumę bilansową;

5) podmiotem dominującym wobec dwóch lub więcej domów maklerskich lub
zagranicznych firm inwestycyjnych jest finansowa spółka holdingowa dominująca w
państwie członkowskim lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa, która
posiada siedzibę w innym państwie członkowskim, niż państwo, w którym te domy
maklerskie lub te zagraniczne firmy inwestycyjne uzyskały zezwolenia na
prowadzenie działalności, a jednocześnie podmiotami zależnymi w stosunku do tej
finansowej spółki holdingowej nie są banki krajowe lub instytucje kredytowe -
sprawuje organ nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności tego
domu maklerskiego lub tej zagranicznej firmy inwestycyjnej, która ma najwyższą
sumę bilansową.

9. Właściwe organy nadzoru mogą uzgodnić, że kryteriów, o których mowa w ust. 8, nie
stosuje się, jeżeli są one niewłaściwe z uwagi na specyfikę domów maklerskich lub
zagranicznych firm inwestycyjnych lub względną istotność ich działalności w państwach
członkowskich. W takim przypadku właściwe organy nadzoru uzgadniają, który z nich
sprawuje nadzór w ujęciu skonsolidowanym.

10. W celu dokonania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 9, właściwe organy nadzoru mogą
zasięgnąć opinii unijnej dominującej firmy inwestycyjnej, unijnej dominującej
finansowej spółki holdingowej, a także tego domu maklerskiego lub tej zagranicznej
firmy inwestycyjnej, która ma najwyższą sumę bilansową, o której mowa w ust. 8.

11. Komisja informuje Komisję Europejską o sprawowaniu przez siebie nadzoru w ujęciu
skonsolidowanym w wyniku ustaleń, o których mowa w ust. 9.

12. Komisja informuje unijną dominującą firmę inwestycyjną, unijną dominującą finansową
spółkę holdingową albo dom maklerski, który ma najwyższą sumę bilansową, o której
mowa w ust. 8, o sprawowaniu przez siebie nadzoru w ujęciu skonsolidowanym.
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<12a. W przypadku otrzymania informacji o działaniu istotnego oddziału domu
maklerskiego na terytorium państwa goszczącego, w szczególności oddziału,
którego:

1) udział w ogólnej wartości wkładów pieniężnych w państwie goszczącym tego
oddziału jest wyższy niż 2% lub

2) liczba klientów oddziału jest znacząca w skali działalności wykonywanej przez
ten oddział, lub

3) zawieszenie albo zakończenie działalności domu maklerskiego może stanowić
zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub bezpieczeństwa
funkcjonowania systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku w państwie
goszczącym

– Komisja niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania
informacji o działaniu tego oddziału, podejmuje współpracę z właściwymi organami
nadzoru z tego państwa zgodnie z ust. 12b, w tym polegającą na realizowaniu
działań, o których mowa w art. 98c ust. 1 i 2, oraz przekazywaniu informacji
niezbędnych do wykonywania nadzoru przez właściwe organy nadzoru, w
szczególności informacji, o których mowa w art. 98c ust. 3 i 4.

12b. W celu wykonywania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym nad podmiotami
powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie, w tym nad domem maklerskim,
Komisja ustanawia kolegia właściwych organów nadzoru, zwane dalej „kolegiami”,
i im przewodniczy, zapewniając współpracę z właściwymi organami nadzoru z
państw trzecich, właściwymi organami nadzoru z państw goszczących istotny
oddział firmy inwestycyjnej oraz z bankami centralnymi, w przypadku gdy jest to
niezbędne do realizacji przez nie zadań przewidzianych prawem, w celu należytej
współpracy i wymiany informacji, w tym realizacji zadań, o których mowa w art.
98c–98g.

12c. W przedmiocie uczestnictwa oraz działania właściwego organu nadzoru w kolegium
rozstrzyga Komisja. Komisja powiadamia członków kolegium o terminach
posiedzeń, głównych zagadnieniach będących przedmiotem spotkań, działaniach,
które należy przeanalizować lub podjąć, oraz o zastosowanych środkach
nadzorczych.

12d. Komisja, planując i koordynując działania w celu podjęcia decyzji w ramach
sprawowania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym, uwzględnia zasadność działania
właściwych organów nadzoru, w tym środki nadzoru i praktykę ich stosowania, a
także jego ewentualny wpływ na stabilność systemów finansowych w
zainteresowanych państwach członkowskich.

12e. Z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i obowiązku
tajemnicy ustanowionego w porozumieniu, o którym mowa w ust. 13, Komisja
informuje Europejski Urząd Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi o
działaniach kolegium, w szczególności o sytuacjach nadzwyczajnych, oraz
przekazuje mu informacje, które są szczególnie istotne dla konwergencji praktyk
nadzorczych.

12f. Komisja informuje właściwe organy nadzoru państwa macierzystego lub właściwe
organy nadzoru sprawujące nadzór w ujęciu skonsolidowanym o woli podjęcia
współpracy w zakresie nadzoru nad istotnym oddziałem firmy inwestycyjnej.
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12g. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez właściwe organy nadzoru
informacji, o której mowa w ust. 12f, Komisja i właściwe organy nadzoru państwa
członkowskiego nie osiągną porozumienia, Komisja, biorąc pod uwagę opinię
wyrażoną przez właściwe organy nadzoru, wydaje w ciągu kolejnych 2 miesięcy
decyzję w przedmiocie uznania oddziału firmy inwestycyjnej za istotny, jeżeli jego
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest znacząca, w szczególności
gdy spełnia on co najmniej jedną z następujących przesłanek:

1) udział w ogólnej wartości wkładów pieniężnych jest wyższy niż 2%;
2) liczba klientów oddziału jest znacząca w skali działalności wykonywanej przez

ten oddział;
3) zawieszenie albo zakończenie działalności macierzystej instytucji kredytowej

może stanowić zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub dla
bezpieczeństwa funkcjonowania systemów płatności, rozliczeń i rozrachunku na
terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.

12h. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 12g, Komisja bierze pod uwagę opinię
właściwego organu nadzoru oraz uzasadnia istotne odstępstwa od tej opinii
otrzymanej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w
ust. 12f.

12i. Decyzję, o której mowa w ust. 12g, otrzymuje firma inwestycyjna prowadząca
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez istotny oddział, istotny
oddział firmy inwestycyjnej oraz właściwe organy nadzoru zainteresowanych
państw członkowskich.

12j. Decyzja, o której mowa w ust. 12g, nie wpływa na prawa i obowiązki właściwych
organów nadzoru w stosunku do tego oddziału.>

[13. Komisja może zawierać z właściwymi organami nadzoru innych państw porozumienia
określające zakres i tryb wykonywania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym nad firmami
inwestycyjnymi, bankami zagranicznymi i instytucjami kredytowymi podlegającymi temu
nadzorowi, przy czym Komisja może udzielić informacji dotyczących domu maklerskiego
właściwemu organowi nadzoru sprawującemu nadzór w ujęciu skonsolidowanym, jeżeli:

1) w porozumieniu z tym organem nadzoru zapewnione jest wykorzystanie udzielonych
informacji tylko na potrzeby nadzoru w ujęciu skonsolidowanym;

2) zagwarantowane jest, że przekazywanie udzielonych informacji poza ten organ
możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji.]

<13. Komisja może zawierać z właściwymi organami nadzoru innych państw
porozumienia określające zakres i tryb współpracy przy wykonywaniu nadzoru w
ujęciu skonsolidowanym nad firmami inwestycyjnymi, bankami zagranicznymi,
instytucjami kredytowymi, a także nadzoru nad istotnymi oddziałami firm
inwestycyjnych, oraz określające zakres i tryb działania kolegiów, o których mowa
w ust. 12b. Komisja może udzielić informacji dotyczących domu maklerskiego
właściwemu organowi nadzoru sprawującemu nadzór w ujęciu skonsolidowanym,
jeżeli:

1) w porozumieniu z tym organem nadzoru zapewnione jest wykorzystanie
udzielonych informacji tylko na potrzeby nadzoru w ujęciu skonsolidowanym;

2) zagwarantowane jest, że przekazywanie udzielonych informacji poza ten organ
możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji.>
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<13a. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 13, Komisja i właściwe
organy nadzoru w ramach współpracy przekazują sobie w szczególności informacje
niezbędne do wykonywania nadzoru w ujęciu skonsolidowanym nad podmiotami
powiązanymi kapitałowo i organizacyjnie oraz nadzoru nad istotnymi oddziałami
firm inwestycyjnych, a także podejmują działania określone w art. 98c–98g.>

14. Komisja może, w drodze decyzji, uznać za podmiot dominujący podmiot, który wywiera
znaczący wpływ, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, na inny podmiot.

Art. 98b.
1. Spółka holdingowa o działalności mieszanej będąca podmiotem dominującym wobec

domu maklerskiego jest obowiązana przekazywać Komisji, na żądanie skierowane
bezpośrednio lub za pośrednictwem domu maklerskiego przez Komisję lub jej
upoważnionego przedstawiciela, informacje w zakresie sprawowanego przez Komisję
nadzoru nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej przez ten dom maklerski.
Informacje są przekazywane Komisji bezpośrednio lub za pośrednictwem domu
maklerskiego.

2. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, osoby uprawnione do
reprezentowania spółki holdingowej, o której mowa w ust. 1, lub podmiotu zależnego od
tej spółki holdingowej, lub wchodzące w skład statutowych organów tej spółki
holdingowej lub podmiotu zależnego od niej, są zobowiązane do niezwłocznego
sporządzenia i przekazania, na koszt tej spółki holdingowej lub podmiotu zależnego od
niej, kopii dokumentów i innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub
ustnych wyjaśnień w zakresie sprawowanego przez Komisję nadzoru nad
przestrzeganiem adekwatności kapitałowej przez dom maklerski będący podmiotem
zależnym od tej spółki holdingowej.

3. W przypadku gdy dom maklerski będący podmiotem zależnym w grupie kapitałowej
został wyłączony przez właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim z
nadzoru nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej obowiązującej w tym państwie
członkowskim w ujęciu skonsolidowanym, Komisja może żądać przekazania przez
podmiot dominujący w tej grupie kapitałowej informacji niezbędnych do sprawowania
nadzoru nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej przez dom maklerski.

4. Komisja w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej
przez dom maklerski w ujęciu skonsolidowanym może żądać przekazania informacji w
zakresie sprawowanego przez Komisję nadzoru nad przestrzeganiem adekwatności
kapitałowej przez ten dom maklerski, przez nieobjęte tym nadzorem podmioty zależne w
grupie kapitałowej, w której pozostaje ten dom maklerski.

<5. W stosunku do podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej spółki, o której
mowa w ust. 1, Komisji przysługują przewidziane w ustawie o nadzorze
uprawnienia kontrolne w celu sprawdzenia uzyskanych informacji, o których mowa
w ust. 1–4.>

Art. 98c.
[1. Komisja, w przypadku powzięcia informacji o tym, że działalność grupy kapitałowej, w

której pozostaje dom maklerski, nad którym Komisja sprawuje nadzór w zakresie
przestrzegania adekwatności kapitałowej w ujęciu skonsolidowanym, zagraża stabilności
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systemu finansowego w innym państwie członkowskim, w którym uzyskała zezwolenie na
prowadzenie działalności zagraniczna firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa
będące podmiotami zależnymi w tej grupie kapitałowej, niezwłocznie przekazuje tę
informację właściwemu organowi nadzoru w tym innym państwie członkowskim.]

<1. W przypadku powzięcia informacji o tym, że wystąpiła sytuacja nadzwyczajna, w
szczególności gdy doszło do pogorszenia sytuacji na rynkach finansowych, mogąca
zagrozić płynności rynkowej lub stabilności systemu finansowego w jednym z
państw członkowskich, w którym podmiot należący do grupy kapitałowej, w której
pozostaje dom maklerski, nad którym Komisja sprawuje nadzór w ujęciu
skonsolidowanym, uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności, lub w którym
ustanowiono istotny oddział firmy inwestycyjnej, Komisja niezwłocznie zawiadamia
o tym właściwe dla takiego podmiotu lub istotnego oddziału firmy inwestycyjnej
organy nadzoru państwa członkowskiego, z zastrzeżeniem ust. 1b. Komisja
przekazuje równocześnie tym organom wszystkie informacje, które mogą mieć
zasadnicze znaczenie przy realizacji przez nie zadań z zakresu nadzoru.>

<1a. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski poweźmie informację, o której mowa w
ust. 1, niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję.

1b. Komisja nie zawiadamia właściwych organów nadzoru państw członkowskich o
sytuacji, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy poweźmie informację, że
właściwe organy nadzoru państw członkowskich zostały już poinformowane o tej
sytuacji.>

2. W przypadku gdy dla sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem adekwatności
kapitałowej przez dom maklerski będący podmiotem zależnym od unijnej dominującej
firmy inwestycyjnej lub unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej z siedzibami
w innych państwach członkowskich, które otrzymały zgodę właściwego organu nadzoru
w innym państwie członkowskim w zakresie, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4, art.
105a ust. 1 pkt 1, art. 105c ust. 1 pkt 1 lub art. 105d ust. 1 pkt 1, istotne są informacje
dotyczące sposobu wdrożenia tych zgód, Komisja zwraca się o ich przekazanie do
właściwego organu nadzoru, który udzielił zgody.

<3. Komisja zawiadamia również bank centralny, będący w Europejskim Systemie
Banków Centralnych, o sytuacji, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy uzna, że
uzyskane informacje są istotne dla wykonywania przez niego zadań przewidzianych
prawem, w szczególności prowadzenia polityki monetarnej i zapewniania związanej
z tym płynności, nadzoru nad systemami płatności, rozliczeń i rozrachunku oraz
zabezpieczenia stabilności systemu finansowego. Przepis ust. 1b stosuje się
odpowiednio.

4. Komisja w przypadku zwrócenia się z wnioskiem przez właściwy organ nadzoru
państwa członkowskiego, odpowiedzialny za nadzór nad instytucjami kredytowymi,
instytucjami finansowymi, zakładami ubezpieczeń oraz w zakresie usług
inwestycyjnych, o udzielenie informacji o sytuacji, o której mowa w ust. 1, ujawnia
tę informację, jeżeli ma to zasadnicze  znaczenie dla sprawowanego w tych
państwach nadzoru ostrożnościowego.>

Art. 98e.
1. Komisja, sprawując nadzór nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej przez dom

maklerski w ujęciu skonsolidowanym, w przypadku powzięcia wątpliwości co do
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prawidłowości lub rzetelności informacji dotyczących finansowej spółki holdingowej,
spółki holdingowej o działalności mieszanej lub podmiotu zależnego w grupie
kapitałowej, w skład której wchodzi dom maklerski, mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, może dokonać weryfikacji takich informacji lub zlecić
przeprowadzenie weryfikacji takich informacji podmiotowi trzeciemu. W przypadku gdy
weryfikacja przeprowadzona przez podmiot trzeci wykaże istotne nieprawidłowości,
podmiot, którego informacje zostały zweryfikowane zwraca Komisji koszty jej
przeprowadzenia.

2. Komisja, sprawując nadzór nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej przez dom
maklerski w ujęciu skonsolidowanym, w przypadku powzięcia wątpliwości co do
prawidłowości lub rzetelności informacji dotyczących finansowej spółki holdingowej,
spółki holdingowej o działalności mieszanej lub podmiotu zależnego w grupie
kapitałowej, w skład której wchodzi dom maklerski, mających siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca się do właściwego organu nadzoru w innym państwie
członkowskim o przeprowadzenie weryfikacji takich informacji. Komisja może się
zwrócić o dopuszczenie jej do udziału w takiej weryfikacji przeprowadzanej przez
właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim.

3. W przypadku gdy właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim zwróci się z
żądaniem przeprowadzenia weryfikacji informacji dotyczących firmy inwestycyjnej,
finansowej spółki holdingowej, spółki holdingowej o działalności mieszanej lub
podmiotu zależnego w grupie kapitałowej, w skład której wchodzi dom maklerski,
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja, sprawując nadzór
nad przestrzeganiem adekwatności kapitałowej przez dom maklerski, przeprowadza
weryfikację tych informacji. Komisja dopuszcza organ nadzoru w innym państwie
członkowskim, na jego żądanie, do udziału w weryfikacji przeprowadzanej przez
Komisję.

<4. Komisja, sprawując nadzór w ujęciu skonsolidowanym nad unijnymi
dominującymi firmami inwestycyjnymi oraz domami maklerskimi kontrolowanymi
przez unijne dominujące finansowe spółki holdingowe, współpracuje z właściwymi
organami nadzoru, w szczególności gromadzi i rozpowszechnia istotne w tym
zakresie informacje, planuje i koordynuje działania przewidziane w art. 98h i 98i
oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5, w celu określenia
właściwego poziomu skonsolidowanych kapitałów nadzorowanych.

5. Komisja w przypadku, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję, w której wskazuje
poziom skonsolidowanych kapitałów nadzorowanych, dążąc przy tym do osiągnięcia
wspólnego stanowiska z właściwymi organami nadzoru sprawującymi nadzór nad
podmiotami, o których mowa w ust. 4, zarówno co do rozstrzygnięcia, jak i oceny
jego przesłanek.

6. Komisja wydaje decyzję, o której mowa w ust. 5, w terminie 4 miesięcy od dnia
przekazania, w celu zasięgnięcia opinii, właściwym organom nadzoru, o których
mowa w ust. 5, propozycji stanowiska zawierającego oceny ryzyka podmiotów, o
których mowa w ust. 4.

7. W przypadku braku wspólnego stanowiska Komisja może zasięgnąć opinii
Europejskiego Urzędu Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi. Komisja
zasięga opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru nad Giełdami i Papierami
Wartościowymi także na wniosek właściwych organów nadzoru, o których mowa w
ust. 5.
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8. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 6, Komisja oraz właściwe organy nadzoru
nie osiągną porozumienia, Komisja, podejmując decyzję, o której mowa w ust. 5,
bierze pod uwagę opinie wyrażone przez te organy oraz uzasadnia istotne
odstępstwa od tych opinii otrzymanych w terminie, o którym mowa w ust. 6.

9. W przypadku zasięgnięcia opinii, o której mowa w ust. 7, Komisja, wydając decyzję,
o której mowa w ust. 5, bierze pod uwagę tę opinię oraz uzasadnia istotne
odstępstwa od tej opinii. Wydając decyzję, Komisja może określić w jej treści
warunki i terminy osiągnięcia wskazanego poziomu skonsolidowanych kapitałów
nadzorowanych.

10. W przypadku gdy właściwy organ nadzoru sprawujący nadzór w ujęciu
skonsolidowanym nad podmiotami, o których mowa w ust. 4, zwraca się do Komisji
o opinię w sprawie zastosowania środka w zakresie określonym w ust. 4, przepisy
ust. 5–8 stosuje się odpowiednio.

11. Komisja dokonuje raz w roku oceny przesłanek oraz skutków wydania decyzji, o
której mowa w ust. 5. Przesłanki oraz skutki decyzji wydanej w przypadku braku
wspólnego stanowiska, o którym mowa w ust. 5, mogą być poddane ocenie także,
jeżeli wystąpi o to właściwy organ nadzoru, o którym mowa w ust. 5.

12. Decyzja, o której mowa w ust. 5, jest ostateczna i podlega natychmiastowemu
wykonaniu.>

Art. 98f.
[1. W przypadku gdy dom maklerski nie spełnia wymogów z zakresu adekwatności

kapitałowej, o których mowa w art. 98a ust. 1 pkt 1-3, Komisja może, w drodze decyzji,
nakazać:

1) utrzymywanie przez dom maklerski kapitałów nadzorowanych na poziomie wyższym
niż wynikający z art. 98a ust. 3;

2) modyfikację przez dom maklerski procedur, procesów, mechanizmów lub strategii,
które dom maklerski jest obowiązany wdrożyć w celu realizacji obowiązku
określonego w art. 98a ust. 3 pkt 2, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach
wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5;

3) zastosowanie szczególnych zasad obliczania całkowitego wymogu kapitałowego lub
odpisów z tytułu utraty wartości przez aktywa, lub szczególnych zasad wyznaczania
poziomu kapitałów nadzorowanych;

4) ograniczenie rozmiaru prowadzonej przez dom maklerski działalności lub
zmniejszenie sieci jednostek organizacyjnych domu maklerskiego;

5) zmniejszenie przez dom maklerski ryzyka występującego w prowadzonej przez ten
dom maklerski działalności lub ryzyka związanego z określonym produktem, usługą
lub systemem wewnętrznym domu maklerskiego.]

<1. W przypadku gdy dom maklerski uchybił obowiązkom lub nie spełnił wymogów w
zakresie adekwatności kapitałowej, o których mowa w art. 98a ust. 1, Komisja może,
w drodze decyzji:

1) nakazać utrzymywanie przez dom maklerski kapitałów nadzorowanych na
poziomie wyższym niż wynikający z art. 98a ust. 3, jednakże nie wyższym niż
20% przychodów, rozumianych jako suma przychodów z działalności
maklerskiej, z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, z
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instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności, z
instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, pozostałych przychodów
operacyjnych i przychodów finansowych wykazanych w sprawozdaniu
finansowym za ostatni rok obrotowy, które zostało zbadane przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, a w przypadku braku
takiego sprawozdania – 20% prognozowanego przychodu określonego w
przedłożonej Komisji analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 82
ust. 1 pkt 9, albo w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 82 ust. 2
pkt 6;

2) nakazać zmianę przez dom maklerski procedur, procesów, mechanizmów lub
strategii, które dom maklerski jest obowiązany wdrożyć w celu realizacji
obowiązku określonego w art. 98a ust. 3 pkt 2, zgodnie z wymogami
określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5;

3) nakazać zastosowanie szczególnych zasad obliczania całkowitego wymogu
kapitałowego lub dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów lub
zastosowanie szczególnych zasad wyznaczania poziomu kapitałów
nadzorowanych;

4) nakazać ograniczenie rozmiaru prowadzonej przez dom maklerski działalności
lub zmniejszenie sieci jednostek organizacyjnych domu maklerskiego;

5) nakazać zmniejszenie przez dom maklerski ryzyka występującego w
prowadzonej przez ten dom maklerski działalności lub ryzyka związanego z
określonym produktem, usługą lub systemem wewnętrznym domu
maklerskiego;

6) nałożyć na dom maklerski karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku
braku takiego sprawozdania – karę pieniężną w wysokości do 10%
prognozowanego przychodu określonego w przedłożonej Komisji analizie
ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 82 ust. 1 pkt 9, albo w
sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6, nie większą
jednak niż 10 000 000 zł.>

<1a. W przypadku gdy dom maklerski nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art.
98a ust. 1 pkt 1, Komisja może, w drodze decyzji nakazać obniżenie lub
wstrzymanie wypłaty niektórych zmiennych składników wynagrodzeń osób
zajmujących stanowiska kierownicze w domu maklerskim, w tym przypadających
za czas zajmowania stanowiska kierowniczego w domu maklerskim, nie dłużej niż
za ostatnie 3 lata.>

2. [W decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja może wskazać:] <W decyzji, o której mowa
w ust. 1 i 1a, Komisja może wskazać:>

1) okres, przez który dom maklerski ma obowiązek stosowania środków ustalonych w
tej decyzji;

2) termin, w którym dom maklerski jest zobowiązany ją wykonać.
[3. W przypadku gdy dom maklerski nie wykonuje decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja

może zastosować jedną z sankcji, o których mowa w art. 167 ust. 1. Przepisy art. 167 ust.
4, 5, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.]
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<3. W przypadku gdy dom maklerski nie wykonuje decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt
1–5, Komisja może zastosować jedną z sankcji, o których mowa w art. 167 ust. 1.
Przepisy art. 167 ust. 4–5a, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.>

4. Komisja, przed podjęciem działań, o których mowa w ust. 1, zasięga opinii właściwego
organu nadzoru w innym państwie członkowskim, sprawującego nadzór nad podmiotem
wchodzącym w skład grupy kapitałowej obejmującej dom maklerski, jeżeli w opinii
Komisji działania takie mają znaczenie dla nadzoru sprawowanego przez ten organ, z
zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Komisja przed podjęciem działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zasięga opinii organu
nadzoru sprawującego nadzór w ujęciu skonsolidowanym, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W nagłych lub szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od
zasięgania opinii, o której mowa w ust. 4 lub 5. O decyzjach podjętych bez wystąpienia o
opinię Komisja informuje organy, o których mowa w ust. 4 lub 5.

<7. W przypadku gdy dom maklerski, z uzasadnionych przyczyn, nie spełnia
wymogów, o których mowa w art. 98a ust. 1, Komisja może wstrzymać się z
wydaniem decyzji, o których mowa w ust. 1, w celu umożliwienia podwyższenia
kapitałów nadzorowanych do poziomu zgodnego z przepisami prawa, jednak przez
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.>

Art. 98i.
[1. Komisja przeprowadza, co najmniej raz w roku, badanie i ocenę nadzorczą polegającą

na dokonaniu przeglądu procedur, procesów, mechanizmów i strategii wdrożonych przez
domy maklerskie, w zakresie przestrzegania art. 98a ust. 1, oraz oceny ryzyka
związanego z prowadzeniem działalności maklerskiej.]

<1. Komisja przeprowadza, w oparciu o zasadę proporcjonalności, co najmniej raz w
roku, badanie i ocenę nadzorczą lub dokonuje jej uaktualnienia, polegającą na
dokonaniu przeglądu procedur, procesów, mechanizmów i strategii wdrożonych
przez domy maklerskie, w zakresie przestrzegania art. 98a ust. 1, oraz oceny ryzyka
związanego z prowadzeniem działalności maklerskiej.>

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
terminy, tryb, formę przeprowadzania badania i oceny nadzorczej domów maklerskich,
uwzględniając konieczność zapewnienia realizacji celów badania i oceny nadzorczej,
sprawnego ich przebiegu oraz ochrony praw badanego i ocenianego.

Art. 100.
1. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań

finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia przez
dom maklerski wynika z odrębnych przepisów lub prawidłowości prowadzenia ksiąg
rachunkowych, Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg
rachunkowych podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W
przypadku gdy kontrola wykaże istotne nieprawidłowości, dom maklerski zwraca
Komisji koszty przeprowadzenia kontroli.

2. W stosunku do oddziału domu maklerskiego znajdującego się na terytorium innego
państwa członkowskiego, Komisji przysługują uprawnienia określone w ust. 1 oraz art.
88. Wykonanie uprawnień następuje po uprzednim pisemnym poinformowaniu
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właściwego organu nadzoru w państwie, na którego terytorium znajduje się oddział domu
maklerskiego.

3. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych domu maklerskiego,
podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego lub podmiotu wywierającego na dom
maklerski znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 są obowiązane niezwłocznie
przekazać Komisji informacje, w posiadanie których weszły w związku z
wykonywanymi czynnościami, dotyczące zdarzeń powodujących:

1) powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez ten dom maklerski, członków
jego zarządu lub pracowników, przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub
interesów zleceniodawców;

2) powstanie zagrożenia dla dalszego funkcjonowania tego domu maklerskiego;
3) odmowę wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego tego domu

maklerskiego, wydanie opinii negatywnej dotyczącej jej sprawozdania finansowego
lub wniesienie zastrzeżeń w tej opinii.

[4. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 3, nie narusza tajemnicy, o której mowa w
art. 4a ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.]

<4. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 3, nie narusza tajemnicy, o której
mowa w art. 59 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).>

Art. 105.
1. Zgody Komisji, wydanej na wniosek domu maklerskiego, wymaga:

1) wcześniejsza niż w dniu określonym w umowie spłata przez dom maklerski:
a) zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie

wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym
terminie wymagalności,

b) zobowiązań z tytułu pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały
zobowiązania podporządkowane;

2) zaliczenie zobowiązań, wymienionych w pkt 1 lit. a, do kapitałów domu
maklerskiego;

<2a) zaliczenie do kapitałów nadzorowanych domu maklerskiego instrumentów
finansowych wyemitowanych przez dom maklerski, innych niż akcje albo
udziały, o nieoznaczonym terminie wykupu lub z pierwotnym terminem
zapadalności wynoszącym co najmniej 30 lat;

2b) wykup lub umorzenie instrumentów wymienionych w pkt 2a, zaliczonych do
kapitałów nadzorowanych domu maklerskiego;>

3) stosowanie przez dom maklerski współczynników delta obliczonych za pomocą
własnych modeli wyceny opcji;

4) stosowanie przez dom maklerski metody wartości zagrożonej do obliczenia łącznego
wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego;

5) stosowanie przez dom maklerski modelu wrażliwości do obliczania pozycji
wynikających z transakcji pochodnych;
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6) stosowanie przez dom maklerski metody formuły nadzorczej;
7) stosowanie przez dom maklerski oceny wynikowej w przypadku papierów

wartościowych nieposiadających oceny wiarygodności kredytowej zewnętrznej
instytucji oceny wiarygodności kredytowej;

8) stosowanie przez dom maklerski metody wewnętrznych oszacowań wykorzystującej
metodologię zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej, która nie jest
publicznie dostępna;

9) stosowanie przez dom maklerski preferencyjnej wagi ryzyka w stosunku do
uprzywilejowanych transz sekurytyzacji;

10) przejściowe stosowanie przez dom maklerski szczególnej metody obliczania kwot
ekspozycji ważonych ryzykiem[.]<;>

<11) zaliczenie do kapitałów nadzorowanych pozycji wskazanych w przepisach
wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2.>

<1a. Komisja, w drodze decyzji, może wstrzymać umorzenie lub wykup instrumentów, o
których mowa w ust. 1 pkt 2a, w przypadku gdy całkowity wymóg kapitałowy domu
maklerskiego, określony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 94
ust. 1 pkt 2, jest wyższy od poziomu jego kapitałów nadzorowanych lub gdy dom
maklerski nie utrzymuje odpowiedniego poziomu kapitału wewnętrznego
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5, a także w
przypadku gdy uzna, że jest to właściwe z uwagi na sytuację finansową domu
maklerskiego.

1b. Komisja, w drodze decyzji, może zmienić decyzję dotyczącą zgody, o której mowa w
ust. 1 pkt 2a, jeżeli uzna, że instrumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, przestały
– lub istnieje uzasadniona obawa, że w krótkim odstępie czasu przestaną – spełniać
wymogi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2.

1c. Na wniosek domu maklerskiego Komisja, w drodze decyzji, może zezwolić na
wcześniejsze umorzenie instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, w
przypadku gdy nastąpiła, mająca znaczenie dla traktowania tych instrumentów,
zmiana w prawie podatkowym lub klasyfikacji, która nie była możliwa do
przewidzenia w dniu ich emisji.

1d. Komisja udziela zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2b, w przypadku gdy dom
maklerski spełnia całkowity wymóg kapitałowy, określony w przepisach wydanych
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2, i utrzymuje odpowiedni poziom kapitału
wewnętrznego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt
5, oraz uzna, że sytuacja finansowa domu maklerskiego na to pozwala. Komisja w
uzasadnionych przypadkach może, w drodze decyzji, zażądać od domu
maklerskiego zamiany tych instrumentów na:

1) instrumenty, które w przypadku ogłoszenia upadłości emitenta będą dawały
posiadaczowi prawo do zaspokojenia roszczeń w dalszej kolejności w stosunku
do roszczeń wynikających z instrumentów podlegających zamianie;

2) akcje lub udziały domu maklerskiego.
1e. Komisja, w drodze decyzji, może wstrzymać wypłatę odsetek lub udziału w zysku z

instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, w przypadku gdy dom maklerski nie
spełnia całkowitego wymogu kapitałowego, określonego w przepisach wydanych na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2, lub nie utrzymuje odpowiedniego poziomu kapitału
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wewnętrznego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt
5, a także w przypadku gdy uzna, że jest to właściwe z uwagi na sytuację finansową
domu maklerskiego. Decyzja ta nie narusza prawa do wydania akcji albo udziałów
domu maklerskiego w zamian za wypłatę odsetek lub udziału w zysku tego domu
maklerskiego, jeżeli pozwoli to domowi maklerskiemu na zachowanie odpowiednich
zasobów finansowych.>

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia,
wymogi, jakim powinny odpowiadać wnioski, o których mowa w ust. 1, uwzględniając
konieczność dokonywania na ich podstawie oceny skutków, jakie mogą spowodować
czynności objęte wnioskami, w zakresie sytuacji finansowej domu maklerskiego i
prawidłowego zabezpieczenia ryzyka w jego działalności.

Art. 105b.
1. Dom maklerski może na potrzeby obliczania wymogów kapitałowych wykorzystywać

oceny wiarygodności kredytowej poszczególnych klas ekspozycji opracowane, na
wniosek podmiotu, którego ocena dotyczy, przez uznaną zewnętrzną instytucję oceny
wiarygodności kredytowej.

2. Komisja prowadzi jawny rejestr uznanych, zgodnie z ust. 3-6, zewnętrznych instytucji
oceny wiarygodności kredytowej.

[3. Na wniosek domu maklerskiego lub zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności
kredytowej Komisja uznaje, w drodze uchwały, zewnętrzną instytucję oceny
wiarygodności kredytowej, pod warunkiem że opracowywane przez nią oceny
wiarygodności kredytowej zapewniają, że ich wykorzystanie przez dom maklerski
spowoduje prawidłowe obliczenie wymogów kapitałowych przez ten dom maklerski.
Komisja może także dokonać uznania z urzędu.]

<3. Na wniosek domu maklerskiego lub zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności
kredytowej Komisja uznaje, w drodze uchwały, zewnętrzną instytucję oceny
wiarygodności kredytowej, pod warunkiem że opracowywane przez nią oceny
wiarygodności kredytowej zapewniają, że ich wykorzystanie przez dom maklerski
spowoduje prawidłowe obliczenie wymogów kapitałowych przez ten dom maklerski.
Komisja w szczególności bada, czy stosowana przez tę instytucję metodologia
opracowywania ocen wiarygodności kredytowej jest obiektywna, niezależna,
przejrzysta i podlega regularnemu przeglądowi oraz czy wydane oceny
wiarygodności kredytowej spełniają wymogi wiarygodności i przejrzystości.
Komisja może także dokonać uznania z urzędu zewnętrznej instytucji oceny
wiarygodności kredytowej uznanej przez inny właściwy organ nadzoru państwa
członkowskiego.>

<3a. Komisja z urzędu wpisuje do rejestru, o którym mowa w ust. 2, zewnętrzną
instytucję oceny wiarygodności kredytowej, która jest zarejestrowana jako agencja
ratingowa zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. U. WE L
302 z 17.11.2009, str. 1).>

4. Zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej może również zostać uznana
przez Komisję na potrzeby obliczania wymogów kapitałowych przez domy maklerskie,
jeżeli została ona uprzednio uznana, zgodnie z odrębnymi przepisami, na potrzeby
obliczania wymogów kapitałowych przez banki krajowe.
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5. W przypadku gdy zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej wystąpiła o
uznanie do organu nadzoru innego państwa członkowskiego, uznanie jej przez Komisję
następuje, pod warunkiem że ten organ nadzoru udostępnił Komisji informacje
umożliwiające dokonanie weryfikacji, czy instytucja ta spełnia warunki określone w
przepisach wydanych na podstawie ust. 13 pkt 1.

6. W przypadku gdy dana zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej została
uznana przez organ nadzoru w innym państwie członkowskim, Komisja może uznać tę
instytucję oceny wiarygodności kredytowej.

7. Dla każdej uznanej zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej Komisja, w
formie uchwały, ustala powiązanie wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji domu
maklerskiego z odpowiednimi ocenami wiarygodności kredytowej opracowanymi przez
tę uznaną instytucję.

8. Powiązanie wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji z odpowiednimi ocenami
wiarygodności kredytowej opracowanymi przez uznaną zewnętrzną instytucję oceny
wiarygodności kredytowej może być wykorzystywane przez dom maklerski na potrzeby
obliczania wymogów kapitałowych również w przypadku, jeżeli to powiązanie zostało
ustalone, zgodnie z odrębnymi przepisami, na potrzeby obliczania wymogów
kapitałowych przez banki krajowe.

9. Powiązanie wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji z odpowiednimi ocenami
wiarygodności kredytowej opracowanymi przez uznaną zewnętrzną instytucję oceny
wiarygodności kredytowej może być wykorzystywane przez dom maklerski na potrzeby
obliczania wymogów kapitałowych również, w przypadku gdy powiązanie zostało
ustalone przez organ nadzoru w innym państwie członkowskim a Komisja, w formie
uchwały, przyjmuje powiązanie ustalone w ten sposób.

10. Dom maklerski może na potrzeby obliczania wymogów kapitałowych wykorzystywać
niezlecone oceny wiarygodności kredytowej opracowane przez uznaną zewnętrzną
instytucję oceny wiarygodności kredytowej, jeżeli Komisja, w formie uchwały, uzna, że
te niezlecone oceny wiarygodności kredytowej opracowywane przez uznaną zewnętrzną
instytucję oceny wiarygodności kredytowej zapewniają obliczanie przez domy
maklerskie wymogów kapitałowych w sposób prawidłowy. Komisja, w formie uchwały,
ustala powiązanie wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji domu maklerskiego z
odpowiednimi niezleconymi ocenami wiarygodności kredytowej.

11. W rejestrze, o którym mowa w ust. 2, Komisja wskazuje również ustalone dla
poszczególnych zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej powiązanie
wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji domu maklerskiego z odpowiednimi
ocenami wiarygodności kredytowej opracowywanymi przez daną instytucję oraz
niezlecone oceny wiarygodności kredytowej uznane przez Komisję zgodnie z ust. 10
wraz z ustalonym powiązaniem wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji domu
maklerskiego z tymi ocenami.

12. Komisja skreśla uznaną zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej z rejestru,
o którym mowa w ust. 2:

1) na wniosek zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej;
2) w przypadku powzięcia wiadomości o zaprzestaniu przez zewnętrzną instytucję

oceny wiarygodności kredytowej ustalania ocen wiarygodności kredytowej;
3) w przypadku stwierdzenia, że zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności

kredytowej przestała spełniać warunki, o których mowa w ust. 3.
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13. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki, których spełnienie przez zewnętrzną instytucję oceny

wiarygodności kredytowej jest niezbędne do uznania jej przez Komisję,
2) kryteria ustalania powiązania wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji domu

maklerskiego z odpowiednimi ocenami wiarygodności kredytowej opracowywanymi
przez uznaną przez Komisję zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej,

3) szczegółowy sposób stosowania przez domy maklerskie ocen wiarygodności
kredytowej

- przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia obliczania przez domy maklerskie
wymogów kapitałowych w sposób rzetelny i ostrożny.

Art. 106b.
1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 106 ust. 1, przedstawia wraz z

zawiadomieniem informacje dotyczące:
1) identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego

działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu domu
maklerskiego - o ile podmiot składający zawiadomienie planuje zmiany w tym
zakresie;

2) identyfikacji domu maklerskiego, o którym mowa w art. 106 ust. 1;
3) działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego

zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, a w szczególności przedmiotu tej
działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej przebiegu,
a także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający zawiadomienie, będący
osobą fizyczną, i osób, o których mowa w pkt 1;

4) grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności jej
struktury, należących do niej podmiotów, prawnych i faktycznych powiązań
kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmiotami;

5) sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie;
6) skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo

umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych jak również
innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych, dotyczących
podmiotu składającego zawiadomienie lub osób, o których mowa w pkt 1, mogących
mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów
określonych w art. 106h ust. 2;

7) toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne - z wyłączeniem
przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego - lub postępowań w sprawie o
przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań
administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogących mieć wpływ na ocenę
podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 106h
ust. 2, a prowadzonych przeciwko podmiotowi składającemu zawiadomienie lub
osobom, o których mowa w pkt 1, lub postępowań związanych z działalnością tego
podmiotu lub tych osób;

8) działań zmierzających do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie
zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 106 ust. 1
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albo stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, a w szczególności
docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu domu
maklerskiego, związanych z tym udziałem uprawnień, sposobu i źródeł finansowania
nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, zawartych w związku z tymi działaniami
umów oraz działania w porozumieniu z innymi podmiotami;

9) zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej
działalności domu maklerskiego, w szczególności w zakresie planów
marketingowych, operacyjnych, finansowych oraz dotyczących organizacji i
zarządzania, z uwzględnieniem zobowiązań, o których mowa w art. 106h ust. 3.

2. Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje w
zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do podmiotu
składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością, jeżeli podmiot
składający zawiadomienie jest bankiem krajowym lub instytucją kredytową w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zakładem ubezpieczeń
lub zakładem reasekuracji, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności w
państwie członkowskim, domem maklerskim lub zagraniczną firmą inwestycyjną lub
spółką zarządzającą, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności w państwie
członkowskim, o ile okoliczność ta zostanie wykazana w zawiadomieniu.

[3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji
określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności wymaganych
informacji w zależności od zamierzonego wpływu podmiotu składającego zawiadomienie
na zarządzanie towarzystwem.]

<3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu
przedstawienia informacji określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie
proporcjonalności wymaganych informacji w zależności od zamierzonego wpływu
podmiotu składającego zawiadomienie na zarządzanie domem maklerskim.>

Art. 106h.
1. Komisja zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co do nabycia albo objęcia akcji lub praw z

akcji lub co do stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, jeżeli:
1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków

w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentach i informacjach;
2) podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych

informacji lub dokumentów żądanych przez Komisję;
3) uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania domem

maklerskim, z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie na
dom maklerski lub z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu składającego
zawiadomienie.

2. W ramach oceny istnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja bada, czy
podmiot składający zawiadomienie wykazał, że:

1) daje rękojmię wykonywania swoich praw i obowiązków w sposób należycie
zabezpieczający interesy domu maklerskiego i klientów domu maklerskiego oraz
zapewnia właściwe prowadzenie działalności maklerskiej;
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2) osoby, które będą kierować działalnością domu maklerskiego dają rękojmię
prowadzenia spraw domu maklerskiego w sposób należycie zabezpieczający interesy
domu maklerskiego i klientów domu maklerskiego oraz zapewnią właściwe
wykonywanie działalności maklerskiej, a także posiadają odpowiednie
doświadczenie zawodowe;

3) jest w dobrej kondycji finansowej, w szczególności w odniesieniu do aktualnego
zakresu prowadzonej działalności, jak również wpływu realizacji planów
inwestycyjnych na przyszłą sytuację finansową podmiotu składającego
zawiadomienie i przyszłą sytuację finansową domu maklerskiego;

4) zapewni przestrzeganie przez dom maklerski wymogów ostrożnościowych
wynikających z przepisów prawa, w tym wymogów kapitałowych, kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, a w szczególności, że struktura grupy, której
dom maklerski stanie się częścią, umożliwiać będzie sprawowanie efektywnego
nadzoru oraz skuteczną wymianę informacji pomiędzy właściwymi organami
nadzorczymi i ustalenie zakresów właściwości tych organów;

[5) środki finansowe związane z nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub
podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym,
powodujących, że towarzystwo stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz nie mają związku z finansowaniem
terroryzmu ani w związku z zamierzonym nabyciem albo objęciem akcji lub praw z
akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem
dominującym nie zachodzi zwiększone ryzyko popełnienia przestępstwa, a także
wystąpienia innych działań, związanych z wprowadzaniem do obrotu środków
finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub
finansowaniem terroryzmu.]

<5) środki finansowe związane z nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub
podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym,
powodujących, że dom maklerski stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz nie mają związku z
finansowaniem terroryzmu ani w związku z zamierzonym nabyciem albo
objęciem akcji lub praw z akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do
stania się podmiotem dominującym nie zachodzi zwiększone ryzyko popełnienia
przestępstwa, a także wystąpienia innych działań związanych z wprowadzaniem
do obrotu środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł lub finansowaniem terroryzmu.>

3. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja uwzględnia w szczególności,
złożone w związku z postępowaniem, zobowiązania podmiotu dotyczące domu
maklerskiego lub ostrożnego i stabilnego nim zarządzania.

4. Komisja może, w terminie określonym w art. 106i ust. 1 wydać decyzję o stwierdzeniu
braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli stwierdzi, że nie zachodzą okoliczności
wskazane w ust. 1.

5. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 4, Komisja może ustalić termin nabycia albo
objęcia akcji lub praw z akcji albo uzyskania uprawnień podmiotu dominującego domu
maklerskiego.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5, może być wydłużony z urzędu lub na wniosek
podmiotu składającego zawiadomienie.
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Art. 108.
1. Jeżeli uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania domem

maklerskim, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który uzyskał bezpośrednio
lub pośrednio prawo wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach
określonych w art. 106 ust. 1 albo stał się bezpośrednio lub pośrednio podmiotem
dominującym domu maklerskiego lub z uwagi na możliwy wpływ tego podmiotu na dom
maklerski, a w szczególności w przypadku stwierdzenia, że podmiot ten nie dochowuje
zobowiązań, o których mowa w art. 106h ust. 3, Komisja może, w drodze decyzji:

1) nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i
zakres podjęcia stosownych czynności lub

2) zakazać wykonywania prawa głosu z akcji domu maklerskiego posiadanych przez
ten podmiot lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego przysługujących
temu podmiotowi. Dokonując oceny, czy zachodzi przesłanka do wydania tego
zakazu przepisy art. 106h ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, są natychmiast wykonalne.
[3. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, wykonywanie przez

akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji towarzystwa jest
bezskuteczne.]

<3. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, wykonywanie przez
akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji domu maklerskiego jest
bezskuteczne.>

4. Uchwała walnego zgromadzenia domu maklerskiego jest nieważna, jeżeli przy jej
podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja wydała na
podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania prawa głosu, chyba że
uchwała spełnia wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia
głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się
odpowiednio.

5. Jeżeli Komisja wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania
uprawnień podmiotu dominującego, przepisy art. 106l ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wydania na podstawie ust. 1 decyzji w przedmiocie zakazu wykonywania
prawa głosu lub uprawnień podmiotu dominującego, Komisja może, w drodze decyzji,
nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.

7. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 6, Komisja może w
drodze decyzji nałożyć na akcjonariusza domu maklerskiego karę pieniężną do
wysokości 1.000.000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez dom
maklerski.

8. Na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego Komisja uchyla decyzję w
przedmiocie zakazu wydaną na podstawie ust. 1, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające
wydanie tej decyzji.

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 106 ust. 7,
do podmiotów będących stronami porozumienia.
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Art. 167.
1. Komisja może, z zastrzeżeniem ust. 2, cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności

maklerskiej albo ograniczyć zakres wykonywanej działalności maklerskiej, w przypadku
gdy firma inwestycyjna:

[1) istotnie narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy wydane na podstawie art.
94 ust. 1 pkt 1-2 i 5;]

<1) istotnie narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy wydane na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5;>

2) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu;
3) narusza interesy zleceniodawcy;
4) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła działalności objętej zezwoleniem;
5) przestała spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia, z

zastrzeżeniem przepisu art. 95 ust. 10;
6) otrzymała zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów

zaświadczających nieprawdę.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 lub 6, Komisja może również:

[1) odstąpić od zastosowania sankcji, o których mowa w ust. 1, i nałożyć na firmę
inwestycyjną karę pieniężną do wysokości 500.000 zł albo]

<1) nałożyć na firmę inwestycyjną karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku
braku takiego sprawozdania – karę pieniężną w wysokości do 10%
prognozowanego przychodu określonego w przedłożonej Komisji analizie
ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 82 ust. 1 pkt 9, albo w
sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6, nie większą
jednak niż 10 000 000 zł, albo>

2) zastosować jedną z sankcji określonych w ust. 1 i jednocześnie nałożyć karę
pieniężną, o której mowa w pkt 1

- jeżeli uzasadnia to charakter naruszeń, których dopuściła się firma inwestycyjna.
3. Sankcje, o których mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może zastosować również wobec firmy

inwestycyjnej powierzającej do wykonywania czynności wskazane w art. 79 ust. 2
agentowi firmy inwestycyjnej, który w związku z wykonywaniem czynności na rzecz tej
firmy inwestycyjnej narusza przepisy prawa, zasady uczciwego obrotu lub interesy
zleceniodawców.

4. W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podmiot,
który je utracił, nie może ponownie wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie tej działalności przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu
zezwolenia stała się ostateczna, chyba że Komisja wyrazi zgodę na skrócenie tego
terminu.

5. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego, Komisja może, od chwili
wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, zawiesić, na okres nie
dłuższy niż miesiąc, możliwość wykonywania, w całości lub w części, działalności
maklerskiej.
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5a. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może w decyzji w
sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wskazać termin, w
którym następuje zakończenie jej prowadzenia.

6. (uchylony).
7. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy.
8. Rozstrzygnięcie Komisji podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru

Finansowego niezwłocznie po jego podjęciu. Komisja może nakazać jego ogłoszenie w
dwóch dziennikach ogólnopolskich lub w inny sposób na koszt firmy inwestycyjnej.

9. Przepisy ust. 1-3, 7 i 8 stosuje się odpowiednio w przypadku powzięcia przez Komisję
informacji o naruszeniu przez dom maklerski prowadzący działalność maklerską na
terytorium innego państwa członkowskiego przepisów regulujących prowadzenie
działalności maklerskiej na terytorium tego państwa. W takim przypadku o zastosowaniu
sankcji Komisja informuje właściwy organ nadzoru tego państwa członkowskiego.

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U.

z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.)

Art. 12.
1. Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego oraz

pracowników Urzędu Komisji do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji,
w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć określonych w przepisach
odrębnych rozstrzygnięć co do istoty sprawy w zakresie:

1) rynku bankowego w sprawach:
a) wydawania i uchylania zezwolenia na utworzenie banku,
b) wydawania zezwolenia na utworzenie za granicą banku przez bank krajowy,
c) wydawania zezwolenia na utworzenie oddziału banku krajowego za granicą,
d) wydawania i uchylania zezwolenia na utworzenie oddziału banku

zagranicznego,
e)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 25h ustawy - Prawo bankowe,
f-h)  (uchylone),
i)  wydawania zakazu, o którym mowa w art. 25l ust. 1 i 2 oraz art. 25n ust. 1

ustawy - Prawo bankowe,
ia)  wydawania nakazu, o którym mowa w art. 25l ust. 5 oraz art. 25n ust. 4 ustawy

- Prawo bankowe,
j) wydawania zgody na powołanie dwóch członków zarządu banku w formie

spółki akcyjnej, w tym prezesa,
k) wydawania zgody na powołanie dwóch członków zarządu banku państwowego,

w tym prezesa,
l) wydawania zgody na powołanie prezesa zarządu banku spółdzielczego,
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m)wydawania zgody na powołanie dyrektora i jednego z zastępców dyrektora
oddziału banku zagranicznego,

n)  wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ustawy - Prawo bankowe,
o) wydawania zezwolenia, o którym mowa w art. 124a ustawy - Prawo bankowe,

na nabycie przedsiębiorstwa bankowego przez bank,
p) wystąpienia z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka

zarządu banku, albo zawieszenie w czynnościach członka zarządu banku,
[q) wyrażania zgody, o której mowa w art. 128 ust. 6 ustawy - Prawo bankowe, na

przekroczenie limitu wielkości wkładów niepieniężnych funduszy własnych
banku,]

<q) wyrażania zgody, o której mowa w art. 128 ust. 9 ustawy – Prawo
bankowe, na przekroczenie limitu wielkości wkładów niepieniężnych
funduszy własnych banku,>

r) wystąpienia do zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia akcjonariuszy,

s) ograniczenia działalności banku,
t) uchylenia zezwolenia na utworzenie banku i podjęcia decyzji o likwidacji banku,
u) przejęcia banku przez inny bank lub połączenia banków,
v) likwidacji banku,
w) wystąpienia do Rady Ministrów o likwidację banku w przypadku banku

państwowego,
x) zawieszenia działalności banku i wnioskowania o jego upadłość,
y) ustanowienia zarządu komisarycznego w banku,
z) wydawania opinii o wniosku ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w

sprawie:
– utworzenia banku państwowego,
– przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu

Państwa oraz zakresu przeznaczenia majątku banku państwowego na
pokrycie kapitału akcyjnego w spółce akcyjnej lub zbyciu tego majątku
tworzonej spółce akcyjnej z udziałem Skarbu Państwa,

za) wyłączenia części działalności lub całej działalności banku państwowego, na
jego wniosek, na podstawie art. 128b ustawy - Prawo bankowe, z obowiązku
spełniania niektórych wymogów i norm, o których mowa w tej ustawie,

zb) zastosowania środków, o których mowa w art. 141a ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
bankowe,

zc) nakładania kary finansowej, o której mowa w art. 138 ust. 3 pkt 3a ustawy -
Prawo bankowe,

zd) nakładania kary pieniężnej, o której mowa w art. 141 ustawy - Prawo bankowe;
2) rynku emerytalnego w sprawach:

a) wydawania zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego i towarzystwa
emerytalnego,

b) cofania zezwolenia na utworzenie towarzystwa emerytalnego,
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c) wydawania zezwolenia na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym oraz
połączenie towarzystw emerytalnych,

d) wydawania zezwolenia na nabycie lub objęcie akcji towarzystwa emerytalnego,
e) wydawania zezwolenia na zmianę statutu funduszu emerytalnego oraz zmianę

statutu towarzystwa emerytalnego,
f) likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego,
g) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
h) nakładania kar pieniężnych na towarzystwo emerytalne lub członków jego

zarządu, depozytariusza lub osobę trzecią, której fundusz lub towarzystwo
powierzyło wykonywanie niektórych czynności lub występowania o zwołanie
posiedzenia walnego zgromadzenia, rady nadzorczej lub zarządu towarzystwa
emerytalnego,

i) wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu towarzystwa
emerytalnego;

3)  rynku ubezpieczeniowego w sprawach:
a) wydawania i cofania zezwolenia na wykonywanie działalności

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
b) wydawania zgody na powołanie osób na członków zarządu,
c) połączenia i podziału zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
d) przeniesienia portfela ubezpieczeń i portfela reasekuracji,
e)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 35h, 35l, 35m oraz art. 35o ustawy o

działalności ubezpieczeniowej,
f) likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji,
g) ustanowienia zarządu komisarycznego zakładu ubezpieczeń i zakładu

reasekuracji,
h) występowania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń i

zakładu reasekuracji,
i) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
j) nakładania kar pieniężnych na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji lub

członków zarządu tych zakładów lub prokurentów oraz zawieszania członków
zarządu, występowania z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub
odwołanie udzielonej prokury lub występowania o zwołanie posiedzenia
walnego zgromadzenia;

4) rynku kapitałowego w sprawach:
a) wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym,
b) zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu,
c) skreślenia maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych lub

doradcy inwestycyjnego z listy albo zawieszenia jego uprawnień do
wykonywania zawodu,

d) udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
e) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub ograniczenia

zakresu jej wykonywania,
f) odmowy wpisu do rejestru agentów firmy inwestycyjnej,
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g) skreślenia agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o którym mowa w lit. f,
h)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 54h, 54l, 54m oraz art. 56 ustawy o

funduszach inwestycyjnych,
i) wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki prowadzącej giełdę,
j) wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy,
k) poinformowania zagranicznej firmy inwestycyjnej o warunkach prowadzenia

działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
l) udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy

inwestycyjnych,
m)cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy

inwestycyjnych,
n) cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o

funduszach inwestycyjnych,
o) zakazania ogłaszania informacji reklamowych i nakazania ogłaszania

odpowiednich sprostowań na podstawie art. 229 ust. 5 ustawy o funduszach
inwestycyjnych,

p) zmiany depozytariusza funduszu inwestycyjnego,
q) nakazania odstąpienia od umowy z podmiotami, o których mowa w art. 226 ust.

1 pkt 4 lub 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
r)  nakazania towarzystwu zmiany osób, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4, 6 i

15 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
s)  cofnięcia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy o

funduszach inwestycyjnych,
t) zakazania zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz

zagraniczny,
u) zakazania wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

przez spółkę zarządzającą lub jej oddział w rozumieniu ustawy o funduszach
inwestycyjnych, zakazania zawierania przez taką spółkę jakichkolwiek
transakcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

v) stwierdzenia w treści decyzji wydanej na podstawie art. 253 ust. 6 oraz art. 270
ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych, że przewidywane sposoby zbywania
tytułów uczestnictwa przez fundusz zagraniczny nie spełniają warunków
określonych w przepisach prawa obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz że fundusz nie zapewnia sprawnego wpłacania i
wypłacania kwot związanych z nabywaniem i umarzaniem tytułów uczestnictwa
oraz dostępu do informacji o funduszu,

w)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 106h, 106l, 106m oraz art. 108
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

x) nakazania funduszowi inwestycyjnemu zmiany statutu,
y) nakładania kar pieniężnych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą udzielać, w zakresie określonym przez Komisję,
dalszych pełnomocnictw pracownikom Urzędu Komisji.


