
Warszawa, dnia 25 sierpnia 1998 r. 

TRE�Æ: 
Poz.: 

UCHWA£Y:

41- nr 6/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierpnia 1998 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie innych pozycji 
bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupe³niaj¹cych banku oraz warunków i trybu ich zaliczenia, a tak¿e 
pozycji bilansu banku podlegaj¹cych potr¹ceniu przy wyliczaniu jego funduszy w³asnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281

42- nr 7/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu wykorzystania rezerwy, któ-
r¹ bank hipoteczny mo¿e utworzyæ w celu zabezpieczenia listów zastawnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282

43- nr 8/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad ustalania wyso-
ko�ci funduszy w³asnych banków nale¿¹cych do bankowej grupy kapita³owej lub grupy bankowej dla potrzeb 
stosowania norm i granic okre�lonych ustaw¹ � Prawo bankowe, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do
funduszy uzupe³niaj¹cych banku oraz warunków i trybu ich zaliczenia, a tak¿e pozycji bilansu banku podlegaj¹-
cych potr¹ceniu przy wyliczaniu jego funduszy w³asnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282

44- nr 9/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad wyposa¿enia 
banków spó³dzielczych w kapita³ za³o¿ycielski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288

45- nr 10/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad wnoszenia ka-
pita³u za³o¿ycielskiego banku w formie spó³ki akcyjnej i banków pañstwowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288

41
UCHWA£A Nr 6/98

Komisji Nadzoru Bankowego 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupe³niaj¹cych banku 
oraz warunków i trybu ich zaliczenia, a tak¿e pozycji bilansu banku podlegaj¹cych potr¹ceniu przy wyliczaniu 

jego funduszy w³asnych
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Na podstawie art. 127 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. � Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939)
uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. W uchwale nr 3/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia
30 czerwca 1998r. w sprawie innych pozycji bilansu banku
zaliczanych do funduszy uzupe³niaj¹cych banku oraz wa-
runków i trybu ich zaliczenia, a tak¿e pozycji bilansu banku
podlegaj¹cych potr¹ceniu przy wyliczaniu jego funduszy w³a-
snych (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 32), w § 3 ust. 2 po wyra-
zach �ustawy � Prawo bankowe� dodaje siê wyrazy �oraz

norm dopuszczalnego ryzyka walutowego, okre�lonych w §
2 uchwa³y nr 5/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30
czerwca 1998r. w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego
ryzyka walutowego w dzia³alno�ci banków (Dz. Urz. NBP Nr
15, poz. 33)�. 

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

Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Bankowego:

Hanna Gronkiewicz-Waltz 
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Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140,
poz. 940) uchwala siê, co nastêpuje: 

§1. �rodki rezerwy, któr¹ bank hipoteczny mo¿e tworzyæ
w celu zabezpieczenia listów zastawnych, s¹ wykorzystywa-
ne wy³¹cznie w sposób zapewniaj¹cy terminowe zaspokoje-
nie roszczeñ wierzycieli z tytu³u sp³aty bie¿¹cych zobowi¹-

zañ banku polegaj¹cych na wyp³acie odsetek i wykupie li-
stów zastawnych. 

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

Na podstawie art. 114 ust. 4, art. 127 ust. 5 pkt 1 i ust.
6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. � Prawo bankowe (Dz. U.
Nr 140, poz. 939) oraz art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1996r. o ³¹czeniu i grupowaniu niektórych banków w for-
mie spó³ki akcyjnej (Dz. U. Nr 90, poz. 406, Nr 156, poz.
775 oraz z 1997r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 939)
uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o: 
1) funduszach podstawowych banku � rozumie siê

przez to fundusze, o których mowa w art. 127 ust.
2 ustawy � Prawo bankowe, 

2) funduszach uzupe³niaj¹cych banku � rozumie siê
przez to fundusze, o których mowa w art. 127 ust.
3 ustawy � Prawo bankowe oraz w § 2 uchwa³y, 

3) grupach � rozumie siê przez to bankowe grupy kapi-
ta³owe, o których mowa w art. od 113 do 120 usta-
wy � Prawo bankowe lub grupy bankowe, o których
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o ³¹czeniu i grupowa-
niu niektórych banków w formie spó³ki akcyjnej, 

4) instytucji finansowej � rozumie siê przez to w szcze-
gólno�ci: 
a) banki (w tym kasy oszczêdno�ciowo-budowlane), 
b) domy maklerskie (w tym domy maklerskie w struk-

turach banków), 
c) zak³ady ubezpieczeñ, 
d) towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 
e) przedsiêbiorstwa leasingowe, 

5) rezerwach na ryzyko i wydatki � rozumie siê przez to
rezerwy utworzone na pokrycie strat prawdopodob-
nych lub mo¿liwych, nie zwi¹zanych z podstawow¹
dzia³alno�ci¹ banku, 

6) funduszu inwestycyjnym � rozumie siê przez to fun-
dusz przeznaczony na finansowanie inwestycji, 

7) funduszach przyswojonych � rozumie siê przez to
�rodki stanowi¹ce sk³adniki funduszy w³asnych do

dnia 31 grudnia 1997r. za zgod¹ Prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego, wydan¹ na podstawie art.
35 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989r.
� Prawo bankowe (Dz. U. z 1992r. Nr 72, poz.
359, z 1993r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127, Nr 134,
poz. 646, z 1994r. Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz.
591, z 1995r. Nr 4, poz. 18, Nr 133, poz. 654,
z 1996r. Nr 10, poz. 61, Nr 75, poz. 357, Nr 90, poz.
406, Nr 106, poz. 496, Nr 149, poz. 703 oraz
z 1997r. Nr 23, poz. 117, Nr 24, poz. 119, Nr 71,
poz. 449, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 769 i 770
i Nr 137, poz. 926), 

8) zobowi¹zaniach podporz¹dkowanych � rozumie siê
przez to: 
a) w odniesieniu do banków � �rodki pieniê¿ne

okre�lone w art. 127 ust. 3 pkt 1 ustawy � Prawo
bankowe, 

b) w odniesieniu do pozosta³ych instytucji finanso-
wych � �rodki zaliczane do funduszy w³asnych
tych instytucji na podstawie odrêbnych przepi-
sów, 

9) dodatkowej kwocie odpowiedzialno�ci cz³onków �
rozumie siê przez to kwotê, o której mowa w art.
7 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o restruk-
turyzacji banków spó³dzielczych i Banku Gospodar-
ki ¯ywno�ciowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 80, poz. 369, z 1995r. Nr 142, poz. 704,
z 1996r. Nr 106, poz. 496 oraz 1997r. Nr 121,
poz. 770 i Nr 140, poz. 939), 

10) warto�ciach niematerialnych i prawnych � rozumie
siê przez to sk³adniki maj¹tkowe okre�lone w art.
3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994r.
o rachunkowo�ci (Dz. U. z 1994r. Nr 121, poz.
591, z 1997r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr
88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933

42
UCHWA£A Nr 7/98

Komisji Nadzoru Bankowego 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w sprawie sposobu wykorzystania rezerwy, któr¹ bank hipoteczny mo¿e utworzyæ 
w celu zabezpieczenia listów zastawnych

43
UCHWA£A Nr 8/98

Komisji Nadzoru Bankowego 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w sprawie szczegó³owych zasad ustalania wysoko�ci funduszy w³asnych banków nale¿¹cych do bankowej grupy 
kapita³owej lub grupy bankowej dla potrzeb stosowania norm i granic okre�lonych ustaw¹ � Prawo bankowe, innych

pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupe³niaj¹cych banku oraz warunków i trybu ich zaliczenia, 
a tak¿e pozycji bilansu banku podlegaj¹cych potr¹ceniu przy wyliczaniu jego funduszy w³asnych

Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Bankowego:

Hanna Gronkiewicz-Waltz 
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i 934, Nr 140, poz. 939, Nr 141, poz. 945 oraz
z 1998r. Nr 60, poz. 382), 

11) warto�ci firmy skonsolidowanej � rozumie siê
przez to ró¿nicê okre�lon¹ w art. 58 ust. 2 pkt
1 ustawy, o której mowa w pkt 10, wed³ug stanu na
koniec roku poprzedzaj¹cego dany rok obrotowy, 

12) rezerwie kapita³owej z konsolidacji � rozumie siê
przez to ró¿nicê okre�lon¹ w art. 58 ust. 2 pkt
2 ustawy, o której mowa w pkt 10, wed³ug stanu na
koniec roku poprzedzaj¹cego dany rok obrotowy, 

13) ró¿nicach kursowych z konsolidacji � rozumie siê
przez to ró¿nice kursowe okre�lone w § 8 ust.
3 uchwa³y nr 2/98 Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 3 czerwca 1998r. w sprawie szczególnych
zasad sporz¹dzania przez banki skonsolidowanych
sprawozdañ finansowych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz.
28), 

14) brakuj¹cej kwocie niezbêdnych rezerw celowych �
rozumie siê przez to ró¿nicê miêdzy poziomem wy-
maganych rezerw, okre�lonym na podstawie odrêb-
nych przepisów, a faktycznym poziomem utworzo-
nych rezerw, 

15) jednostce dominuj¹cej ni¿szego szczebla � rozu-
mie siê przez to jednostkê, która jest zale¿na w sto-
sunku do okre�lonej jednostki i równocze�nie jest
podmiotem dominuj¹cym w stosunku do jednej lub
kilku innych jednostek. 

§ 2. Innymi pozycjami bilansu banku, o których mowa
w art. 127 ust. 5 ustawy � Prawo bankowe, zaliczanymi do
funduszy uzupe³niaj¹cych, s¹: 

1) rezerwy na ryzyko i wydatki nie zwi¹zane z dzia³alno-
�ci¹ podstawow¹ banku, 

2) fundusz inwestycyjny, 
3) fundusze przyswojone, 
4) fundusze utworzone na podstawie odrêbnych przepi-

sów, 
5) inne fundusze tworzone ze �rodków w³asnych lub ob-

cych, pod warunkiem, ¿e: 
a) bank uzyska³ zgodê Komisji Nadzoru Bankowego

na zaliczenie tych �rodków do funduszy uzupe³-
niaj¹cych, 

b) bank mo¿e dowolnie wykorzystywaæ te fundusze
na pokrycie niezidentyfikowanego ryzyka, 

c) kwota tych funduszy zosta³a ustalona przez za-
rz¹d banku i zweryfikowana przez bieg³ych rewi-
dentów, 

6) zobowi¹zanie z tytu³u papierów warto�ciowych o nie
okre�lonym terminie wymagalno�ci oraz inne instru-
menty, w czê�ci op³aconej, pod warunkiem, ¿e: 
a) bank uzyska³ zgodê Komisji Nadzoru Bankowego

na zaliczenie tych pozycji do funduszy uzupe³nia-
j¹cych, 

b) nie mog¹ podlegaæ sp³acie z inicjatywy wierzycie-
la bez uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Banko-
wego, 

c) umowa przyznaje bankowi mo¿liwo�æ odroczenia
sp³aty odsetek z tytu³u tych pozycji, 

d) w razie upad³o�ci banku lub jego likwidacji �rodki
te bêd¹ podlegaæ zwrotowi w ostatniej kolejno�ci, 

e) warunki emisji zapewniaj¹ mo¿liwo�æ pokrywania
strat kwot¹ d³ugu wraz z nie sp³aconymi odset-
kami, wynikaj¹cymi z tych pozycji. 

§ 3. 1. Fundusze podstawowe nale¿y pomniejszyæ o: 
1) warto�æ netto akcji w³asnych posiadanych przez

bank, nie wiêksz¹ ni¿ warto�æ nabycia, 

2) warto�ci niematerialne i prawne, wed³ug warto�ci
netto, przy czym: 
a) funduszy podstawowych nie nale¿y pomniejszaæ

o: 
- spó³dzielcze w³asno�ciowe prawo do lokalu, 
- prawo wieczystego u¿ytkowania gruntów, 

b) pozosta³e warto�ci niematerialne i prawne po-
mniejszaj¹ fundusze podstawowe banku w wyso-
ko�ci: 

w roku 1999 � 0%, 
w roku 2000 � 0%
w roku 2001 � 10%
w roku 2002 � 30%
w roku 2003 � 60%
w roku 2004 � 100%

ca³kowitej warto�ci bilansowej w danym roku, 
3) nie podzielony zysk z lat ubieg³ych lub nie pokryt¹

stratê z lat ubieg³ych oraz stratê w trakcie zatwier-
dzania, przy czym w pomniejszeniach nale¿y uj¹æ: 
a) niepodzielony zysk z lat ubieg³ych � ze znakiem

ujemnym, 
b) nie pokryt¹ stratê oraz stratê w trakcie zatwierdza-

nia � ze znakiem dodatnim, 
4) stratê na koniec okresu sprawozdawczego, liczon¹

narastaj¹co od pocz¹tku roku. 

2. Komisja Nadzoru Bankowego, w uzasadnionych
przypadkach, mo¿e zezwoliæ na czasowe nieuwzglêdnianie
w pomniejszeniach funduszy podstawowych banków realizu-
j¹cych programy postêpowania naprawczego lub banków
przejmuj¹cych banki zagro¿one upad³o�ci¹ b¹d� likwidacj¹
ze wzglêdu na z³¹ sytuacjê ekonomiczn¹, ca³o�ci lub czê�ci
pozycji okre�lonych w ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4, przy czym
uwzglêdniana w pomniejszeniach kwota tych pozycji w da-
nym roku nie mo¿e byæ mniejsza od wielko�ci ustalonych
zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 1 pkt 2 lit. b. 

§ 4.1. Sumê funduszy podstawowych (pomniejszonych
o pozycje okre�lone w § 3) i funduszy uzupe³niaj¹cych na-
le¿y pomniejszyæ o: 

1) brakuj¹c¹ kwotê niezbêdnych rezerw celowych, 
2) zaanga¿owanie kapita³owe banku (bezpo�rednie lub

po�rednie poprzez jednostkê zale¿n¹, w tym po-
przez instytucje niefinansowe) wed³ug warto�ci netto,
wyra¿one w postaci: 
a) posiadanych akcji lub udzia³ów w instytucjach fi-

nansowych zale¿nych, 
b) posiadanych akcji lub udzia³ów w instytucjach fi-

nansowych stowarzyszonych. 
c) kwot zakwalifikowanych do zobowi¹zañ podpo-

rz¹dkowanych instytucji, o których mowa w lit.
a i b, 

d) posiadanych akcji, ró¿nych od tych, o których mo-
wa w lit. a i b, przeznaczonych na lokaty (lokacyj-
nych) i akcji przeznaczonych do obrotu (handlo-
wych) tych instytucji, je¿eli suma ich warto�ci
przewy¿sza 10% funduszy w³asnych danej insty-
tucji, 

e) innego zaanga¿owania kapita³owego w sk³adniki
zaliczane do funduszy w³asnych (np. dop³aty na
rzecz spó³ki z o. o.) tych instytucji, 

3) zaanga¿owanie kapita³owe banku (bezpo�rednie lub
po�rednie poprzez jednostkê zale¿n¹, w tym po-
przez instytucje niefinansowe) wed³ug warto�ci netto,
w instytucjach finansowych, ró¿nych od tych, o któ-
rych mowa w pkt 2, wyra¿one w postaci: 
a) posiadanych akcji lokacyjnych, 
b) posiadanych akcji handlowych, 
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c) posiadanych udzia³ów, 
d) kwot zakwalifikowanych do zobowi¹zañ podpo-

rz¹dkowanych, 
e) innego zaanga¿owania kapita³owego w sk³adniki

zaliczane do funduszy w³asnych, 
pod warunkiem, ¿e ³¹czna warto�æ tego zaanga¿owa-
nia, wobec jednego podmiotu, stanowi powy¿ej 10%
jego funduszy w³asnych lub powy¿ej 10% funduszy
w³asnych banku, przed pomniejszeniem ich o wiel-
ko�ci okre�lone w pkt 2 i pkt niniejszym. 

2. W razie zaanga¿owania po�redniego, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 2 i 3, od sumy funduszy podstawowych (po-
mniejszonych o pozycje okre�lone w § 3) i funduszy uzu-
pe³niaj¹cych nale¿y odj¹æ kwotê wyliczon¹ w relacji do po-
siadanego przez bank udzia³u w funduszach w³asnych jed-
nostki dominuj¹cej ni¿szego szczebla. 

3. Komisja Nadzoru Bankowego, w odniesieniu do ban-
ków przejmuj¹cych banki zagro¿one upad³o�ci¹ lub likwida-
cj¹ ze wzglêdu na z³¹ sytuacjê ekonomiczn¹, mo¿e zezwoliæ
na czasowe nieuwzglêdnianie w pomniejszeniach fundu-
szy w³asnych czê�ci lub ca³o�ci pozycji okre�lonych w ust.
1 pkt 2, dotycz¹cych zaanga¿owania bezpo�redniego.
Uwzglêdniana w pomniejszeniach kwota tych pozycji w da-
nym roku nie mo¿e byæ mniejsza od wielko�ci ustalonych
zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b. 

§ 5. Wysoko�æ funduszy uzupe³niaj¹cych podlega nastêpu-
j¹cym ograniczeniom: 

1) fundusze uzupe³niaj¹ce nie mog¹ przewy¿szaæ
100% funduszy podstawowych pomniejszonych
o pozycje okre�lone w § 3, 

2) suma funduszy przyswojonych oraz zobowi¹zañ
podporz¹dkowanych, zaliczonych do funduszy uzu-
pe³niaj¹cych, nie mo¿e przewy¿szaæ 50% funduszy
podstawowych, pomniejszonych o pozycje okre�lo-
ne w § 3, 

3) suma zobowi¹zañ podporz¹dkowanych oraz dodat-
kowej kwoty odpowiedzialno�ci cz³onków, zaliczo-
nych do funduszy uzupe³niaj¹cych, nie mo¿e prze-
wy¿szaæ 50% funduszy podstawowych, pomniejszo-
nych o pozycje okre�lone w § 3. 

§ 6.1. Fundusze podstawowe grupy stanowi suma fundu-
szy podstawowych banku dominuj¹cego oraz nale¿na akcjo-
nariuszom mniejszo�ciowym cze�æ funduszy podstawowych
banków zale¿nych. 

2. Fundusze uzupe³niaj¹ce grupy stanowi suma fundu-
szy uzupe³niaj¹cych banku dominuj¹cego oraz nale¿na ak-
cjonariuszom mniejszo�ciowym cze�æ funduszy uzupe³niaj¹-
cych banków zale¿nych. 

3. Do funduszy w³asnych grupy zalicza siê wszystkie
zobowi¹zania podporz¹dkowane banków wchodz¹cych w jej
sk³ad, z wy³¹czeniem �rodków wniesionych przez inne ban-
ki grupy. 

§ 7. Fundusze podstawowe grupy nale¿y pomniejszyæ o: 
1) pozycje wskazane w § 3, dotycz¹ce poszczególnych

banków wchodz¹cych w sk³ad grupy, 
2) warto�æ akcji banku dominuj¹cego, posiadanych

przez banki zale¿ne, 
3) warto�æ firmy skonsolidowanej, w czê�ci przypadaj¹-

cej na fundusze w³asne podstawowe poszczegól-
nych banków zale¿nych, wed³ug warto�ci netto, 

4) rezerwê kapita³ow¹ z konsolidacji (ze znakiem ujem-
nym), w czê�ci przypadaj¹cej na fundusze w³asne

podstawowe poszczególnych banków zale¿nych,
wed³ug warto�ci netto, 

5) ujemne ró¿nice kursowe z konsolidacji. 

§ 8. Fundusze uzupe³niaj¹ce grupy nale¿y pomniejszyæ o: 
1) warto�æ firmy skonsolidowanej, w czê�ci przypadaj¹-

cej na fundusze uzupe³niaj¹ce poszczególnych ban-
ków zale¿nych, wed³ug warto�ci netto, 

2) rezerwê kapita³ow¹ z konsolidacji (ze znakiem ujem-
nym), w czê�ci przypadaj¹cej na fundusze uzupe³-
niaj¹ce poszczególnych banków zale¿nych, wed³ug
warto�ci netto, 

3) dodatnie ró¿nice kursowe z konsolidacji (ze znakiem
ujemnym). 

§ 9. Sumê funduszy podstawowych grupy (pomniejszonych
o pozycje okre�lone w § 7) i funduszy uzupe³niaj¹cych gru-
py (pomniejszonych o pozycje okre�lone w § 8) nale¿y po-
mniejszyæ o pozycje okre�lone w § 4. 

§ 10. Wysoko�æ funduszy uzupe³niaj¹cych grupy, podlega
nastêpuj¹cym ograniczeniom: 

1) fundusze uzupe³niaj¹ce grupy, pomniejszone o pozy-
cje okre�lone w § 8, nie mog¹ przewy¿szaæ wysoko-
�ci 100% funduszy podstawowych grupy, pomniej-
szonych o pozycje okre�lone w § 7, 

2) suma funduszy przyswojonych oraz zobowi¹zañ
podporz¹dkowanych, zaliczonych do funduszy uzu-
pe³niaj¹cych grupy, nie mo¿e przewy¿szaæ 50% fun-
duszy podstawowych grupy, pomniejszonych o po-
zycje okre�lone w § 7, 

3) suma zobowi¹zañ podporz¹dkowanych oraz dodat-
kowej kwoty odpowiedzialno�ci cz³onków, zaliczo-
nych do funduszy uzupe³niaj¹cych, nie mo¿e prze-
wy¿szaæ 50% funduszy podstawowych grupy, po-
mniejszonych o pozycje okre�lone w § 7. 

§ 11. Szczegó³owy sposób dokonywania potr¹ceñ wraz
z rachunkiem funduszy w³asnych banku okre�la za³¹cznik nr
1 do uchwa³y �RACHUNEK FUNDUSZY W£ASNYCH BAN-
KU DZIA£AJ¥CEGO indywidualnie� oraz za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y �RACHUNEK FUNDUSZY W£ASNYCH BANKÓW
nale¿¹cych do BANKOWej GRUPY KAPITA£OWEJ LUB
GRUPY BANKOWEJ�. 

§ 12.1. Traci moc zarz¹dzenie nr 9/97 Prezesa Narodowe-
go Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 1997r. w sprawie za-
sad ustalania wysoko�ci funduszy w³asnych banków nale¿¹-
cych do grup bankowych dla potrzeb stosowania norm i gra-
nic okre�lonych ustaw¹ � Prawo bankowe (Dz. Urz. NBP
Nr 19, poz. 38). 

2. Traci moc uchwa³a nr 3/98 Komisji Nadzoru Banko-
wego z dnia 30 czerwca 1998r. w sprawie innych pozycji bi-
lansu banku zaliczanych do funduszy uzupe³niaj¹cych ban-
ku oraz warunków i trybu ich zaliczenia, a tak¿e pozycji bi-
lansu banku podlegaj¹cych potr¹ceniu przy wyliczaniu jego
funduszy w³asnych (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 32 i Nr 19,
poz. 41). 

§ 13.1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999r,
z zastrze¿eniem ust. 2. 

2. Przepisy § 4 ust 1 pkt 2 i 3 dotycz¹ce zaanga¿owania
kapita³owego dokonanego przed wej�ciem w ¿ycie uchwa³y,
w odniesieniu do instytucji finansowych, okre�lonych w §
1 pkt 4 lit. b, d, e, wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2001r. 

Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Bankowego:

Hanna Gronkiewicz-Waltz 
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Cena prenumeraty na rok 1998 wynosi 82,5 z³

Redakcja: NBP, ul. �wiêtokrzyska 11/21, Departament  Prawny, tel.: 653-27-19

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

egzemplarzy nastêpuje w uzgodniony sposób;
2) od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowo�ciach, w których nie ma jednostek kolporta¿owych �Ruch�, wp³aty nale¿y wnosiæ na

konto �Ruch� S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji
Prasy, ul. Towarowa 28, tel. 620-10-19, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie przewy¿sza
kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, tzn. �pod opask¹�.

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

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

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

Egzemplarze bie¿¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP,
ul. �wiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639. Wp³aty na konto NBP DOR � WOC., ul. �wiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa,
Nr 10100000�13�209�4, z zaznaczeniem: nale¿no�æ za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.

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

NBP � Zam. 882/98 � 7.500-A4

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. � Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) uchwala
siê, co nastêpuje: 

§ 1.1. Kapita³ za³o¿ycielski banku spó³dzielczego, który od
pocz¹tku swej dzia³alno�ci bêdzie zrzeszony w jednym
z banków regionalnych lub zrzeszaj¹cych, nie mo¿e byæ ni¿-
szy od równowarto�ci: 

1) 300 tys. ECU � je¿eli zezwolenie na utworzenie ban-
ku wydawane jest przed dniem  1 stycznia 1999r. 

2) 1 mln ECU � je¿eli zezwolenie na utworzenie banku
wydawane jest po dniu 1 stycznia 1999r. 

2. Kapita³ za³o¿ycielski banku spó³dzielczego, który nie
spe³nia wymogu zrzeszenia siê w jednym z banków zrzesza-
j¹cych lub regionalnych, nie mo¿e byæ ni¿szy od kwoty okre-
�lonej w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. � Pra-
wo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939). 

3. Równowarto�æ ECU oblicza siê w z³otych, wed³ug
kursu �redniego og³aszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowi¹zuj¹cego w dniu wydania decyzji zezwalaj¹cej na
utworzenie banku. 

§ 2. Kapita³ za³o¿ycielski banku spó³dzielczego wnoszony
w formie pieniê¿nej musi byæ wp³acony przez za³o¿ycieli
w walucie polskiej na rachunek bankowy w banku krajowym,
otwarty w celu dokonania wp³aty na kapita³ za³o¿ycielski
banku. 

§ 3. Wp³ata kapita³u za³o¿ycielskiego banku spó³dzielczego
powinna byæ dokonana przed wpisaniem banku do rejestru
spó³dzielni, nie pó�niej jednak ni¿ w ci¹gu 14 dni od dnia
podpisania statutu spó³dzielni przez za³o¿ycieli banku spó³-
dzielczego. 

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. � Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) uchwala
siê, co nastêpuje: 

§ 1. Kapita³ za³o¿ycielski banku w formie spó³ki akcyjnej
i banku pañstwowego wnoszony w formie pieniê¿nej musi
byæ wp³acony przez za³o¿ycieli w walucie polskiej na rachu-
nek  bankowy w banku krajowym, otwarty w celu dokonania
wp³at na kapita³ za³o¿ycielski banku. 

§ 2. Wp³ata kapita³u za³o¿ycielskiego banku w formie spó³ki
akcyjnej powinna byæ dokonana przed wpisaniem banku do
rejestru handlowego, nie pó�niej jednak ni¿ w ci¹gu 14 dni
od dnia podpisania umowy spó³ki. 

§ 3. Wp³ata kapita³u za³o¿ycielskiego banku pañstwowego
jak równie¿ wydzielenie z maj¹tku Skarbu Pañstwa innych
�rodków na pokrycie kapita³u za³o¿ycielskiego powinny na-
st¹piæ przed z³o¿eniem przez bank pañstwowy wniosku do
Komisji Nadzoru Bankowego o zezwolenie na rozpoczêcie
dzia³alno�ci. 

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia. 

44
UCHWA£A Nr 9/98

Komisji Nadzoru Bankowego 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w sprawie szczegó³owych zasad wyposa¿enia banków spó³dzielczych w kapita³ za³o¿ycielski

45
UCHWA£A Nr 10/98

Komisji Nadzoru Bankowego 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w sprawie szczegó³owych zasad wnoszenia kapita³u za³o¿ycielskiego banku 
w formie spó³ki akcyjnej i banków pañstwowych

Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Bankowego:

Hanna Gronkiewicz-Waltz 

Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Bankowego:

Hanna Gronkiewicz-Waltz 


