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Akty prawne

dyrektywa 2006/48/WE – dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności przez instytucje kredytowe (Dz. Urz. UE L 177 
z 30.06.2006, s. 1, z późn. zm.)

dyrektywa 2007/44/WE – dyrektywa 2007/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 września 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/49/EWG 
oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE 
w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowa‑
nych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia 
lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego 
(Dz. Urz. UE L 247 z 21.09.2007, s. 1)

dyrektywa 2007/64/WE – dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku 
wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 
2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE 
(Dz. Urz. UE L 319 z 05.12.2007, s. 1)

dyrektywa CRD II – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE 
z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2006/48/WE, 
2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powią‑
zanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji fundu‑
szy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzo‑
ru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (Dz. Urz. UE L 302 
z 17.11.2009, s. 97)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553 z późn. zm.)

k.k.s. – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.)

k.m. – ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 z późn. zm.)
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Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad‑
ministracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy‑
wilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karne‑
go (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

pr. adw. – ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.)

pr. bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: 
Dz� U� z 2012 r. poz. 1376)

pr. bank. z 1989 r. – ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, 
poz. 21 z późn. zm.)

pr. bank. z 1997 r. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 
Nr 140, poz. 939 z późn. zm.)

pr. czek. – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (Dz. U. 
Nr 37, poz. 283 z późn. zm.)

pr. dew. – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 826)

pr. lotn. – ustaw z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 933 z późn. zm.)

pr. not. – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.)

pr. spółdz. – ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.)

pr. weks. – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. 
Nr 37, poz. 282 z późn. zm.)

p.u.n. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i napraw‑
cze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112)

r.z.t.p. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerw‑
ca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 
Nr 100, poz. 908)

u.b.r.n.p. – ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samo‑
rządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań fi‑
nansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 
z późn. zm.)

uchwała 257/2011 KNF – uchwała nr 257/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 
4 października 2011 r. w sprawie standardów wyłaniania kan‑
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dydatów na kuratora banku lub członka zarządu komisaryczne‑
go banku (Dz. Urz. KNF Nr 11, poz. 41)

uchwała 2/2008/KNF – uchwała nr 2/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 stycz‑
nia 2008 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego 
(Dz. Urz. KNF Nr 1, poz. 1 z późn. zm.)

uchwała 384/2008 KNF – uchwała nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 
17 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących identyfika‑
cji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym 
dużych zaangażowań (Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 38 z późn. zm.)

uchwała 387/2008 KNF – uchwała nr 387/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 
określenia ocen wiarygodności kredytowej nadawanych przez 
zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej, z któ‑
rych bank może korzystać w celu ustalenia wymogów kapita‑
łowych i zakresu korzystania z tych ocen oraz ich powiązania 
ze stopniami jakości kredytowej (Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 41 
z późn. zm.)

uchwała 389/2008 KNF – uchwała nr 389/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 
17 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu dokumentów załącza‑
nych do wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego w spra‑
wach o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, o wyrażenie 
zgody na powołanie członków zarządu banku oraz do informa‑
cji o składzie zarządu przedstawianej Komisji Nadzoru Finanso‑
wego przez radę nadzorczą banku (Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 43 
z późn. zm.)

uchwała 76/2010 KNF – uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 
10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wy‑
znaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych ro‑
dzajów ryzyka (Dz. Urz. KNF Nr 2, poz. 11 z późn. zm.)

uchwała 208/2011 KNF – uchwała nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 
22 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków 
uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu 
dużych zaangażowań (Dz. Urz. KNF Nr 9, poz. 34 z późn. zm.)

uchwała 258/2011 KNF – uchwała nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ry‑
zykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych wa‑
runków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i do‑
konywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania 
kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych 
składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierow‑
nicze w banku (Dz. Urz. KNF Nr 11, poz. 42)

uchwała 325/2011 KNF – uchwała nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 
20 grudnia 2011 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy pod‑
stawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania 
o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu ban‑
ku zaliczanych do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń 
funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków 
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pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku oraz za‑
kresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach 
w obliczaniu funduszy własnych (Dz. Urz. KNF Nr 13, poz. 49)

u.d.a.r. – ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządo‑
wej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.)

u.d.u. – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.)

u.e.i.p. – ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumen‑
tach płatniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1232)

u.e.l.d.o. – ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowo‑
dach osobistych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 
z późn. zm.).

u.e.r.f.u. – ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun‑
duszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. 
Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.)

u.f.b.s. – ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spół‑
dzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. 
Nr 119, poz. 1252 z późn. zm.) 

u.f.i. – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
(Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)

u.f.p. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

u.f.p.b.m. – ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

u.g.h. – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 
Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)

u.i.g. – ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710)

u.i.k.e. – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 
emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia eme‑
rytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.)

u.k.k. – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 
Nr 126, poz. 715 z późn. zm.)

u.k.s. – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst 
jedn.: Dz. U z 2011 r. Nr 41, poz. 214 z późn. zm.)

u.k.s.e. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egze‑
kucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 z późn. zm.)

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.)

u.l.z.b.n. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i ban‑
kach hipotecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 
z późn. zm.)

u.n.r.f. – ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finanso‑
wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1149)
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u.n.u.i.k. – ustawa 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 późn. zm.)

u.o. – ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.)

u.o.d.o. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

u.o.f.f.e. – ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowa‑
niu funduszy emerytalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 34, 
poz. 189 z późn. zm.)

u.o.i.f. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finanso‑
wymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.)

u.o.i.n. – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejaw‑
nych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

u.o.k.k. – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu‑
mentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

u.o.p. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

u.p. – ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 
z późn. zm.)

u.p.e. – ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) 

u.p.e.a. – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015)

u.p.p.f.t. – ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.)

u.p.r.d. – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

u.p.u. – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczenio‑
wym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.)

u.p.z.p. – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz‑
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

u.r. – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

u.r.b.s. – ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spół‑
dzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369 z późn. zm.)

u.r.i.f. – ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych in‑
stytucji finansowych (Dz. U. Nr 40, poz. 226 z późn. zm.)
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u.r.p. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.)

u.s.c. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o służbie celnej (Dz. U. Nr 168, 
poz. 1323 z późn. zm.)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar‑
czej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

ustawa o BFG – ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwaran‑
cyjnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.)

ustawa o BGK – ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajo‑
wego (Dz. U. Nr 65, poz. 594 z późn. zm.)

ustawa o CBA – ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antyko‑
rupcyjnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 621)

ustawa o KRS – ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo‑
wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.)

ustawa o NBP – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.)

ustawa o NIK – ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 82 z późn. zm.)

ustawa z dnia – ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo ban‑
kowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870)

ustawa z dnia – ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ban‑
kowe (Dz. U. Nr 42, poz. 272)

ustawa z dnia – ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ban‑
kowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o fundu‑
szach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finanso‑
wymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 
Nr 126, poz. 853)

ustawa z dnia – ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo ban‑
kowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 781)

ustawa z dnia – ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo banko‑
we oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 165, poz. 984)

u.s.u.s. – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 
z późn. zm.)

u.u.i.g. – ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji go‑
spodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, 
poz. 530 z późn. zm.)

u.u.p. – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1175 z późn. zm.)

u.u.s.p.w. – ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Pań‑
stwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308 
z późn. zm.)

u.w.m.s. – ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowe‑
go i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 z późn. zm.)

1 kwietnia 2004 r�

26 stycznia 2007 r.

25 czerwca 2010 r.

10 czerwca 2011 r.

29 lipca 2011 r.
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u.z.n.k. – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.)

u.z.z. – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.)

czasopisma i publikatory

AUW – Acta Universitatis Wratislaviensis
AUW PPiA – Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji
BiK – Bank i Kredyt
Biul. Bank. – Biuletyn Bankowy
CzPKiNP – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Dor. Pod. – Doradca Podatkowy
EP – Edukacja Prawnicza
EPS – Europejski Przegląd Sądowy
FiB – Finanse i Bankowość
GP – Gazeta Prawna
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze 
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe
MPB – Monitor Prawa Bankowego
M. Pod. – Monitor Podatkowy
MPP – Monitor Prawa Pracy
M. Praw. – Monitor Prawniczy
NKPK – Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
NP – Nowe Prawo
NPN – Nowy Przegląd Notarialny
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAB – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
OSAP – Opolskie Studia Administracyjno ‑Prawne
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNC – ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodat‑

kowy
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo‑

łecznych i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
PiP – Państwo i Prawo
PiW – Pieniądze i Więź
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
PP – Przegląd Podatkowy
PPE – Przegląd Prawa Egzekucyjnego
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
PPiA – Przegląd Prawa i Administracji
PPP – Przegląd Prawa Publicznego
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PPW – Prawo Papierów Wartościowych
Pr. Bank. – Prawo Bankowe
Pr. Gosp. – Prawo Gospodarcze
Pr. i Pod. – Prawo i Podatki
Pr. i Pod. UE – Prawo i Podatki Unii Europejskiej
Pr. Pracy – Prawo Pracy
Pr. Spółek – Prawo Spółek
Prob. Egz. – Problemy Egzekucji
Prob. Egz. S. – Problemy Egzekucji Sądowej
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prz. Leg. – Przegląd Legislacyjny
Prz. Praw. – Przegląd Prawniczy
Prz. Sejm. – Przegląd Sejmowy
PS – Przegląd Sądowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Rzeczposp. – Rzeczpospolita
Sam. Teryt. – Samorząd Terytorialny
Sł. Prac. – Służba Pracownicza
SPE – Studia Prawno ‑Ekonomiczne
St. Iur. – Studia Iuridica
St. Praw. – Studia Prawnicze
SZN – Studenckie Zeszyty Naukowe
TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
WPP – Wojskowy Przegląd Prawniczy
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
ZPD – Zamówienia Publiczne Doradca

Inne

BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
CEBS – Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych
EFTA – Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej
GIKS – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
GINB – Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
IKE – indywidualne konto emerytalne
IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
IS – izba skarbowa
KIO – Krajowa Izba Odwoławcza
KIR – Krajowa Izba Rozliczeniowa
KNB – Komisja Nadzoru Bankowego
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KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KSF – Komitet Stabilności Finansowej
KZBS – Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
MS – Ministerstwo Sprawiedliwości
MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
NBP – Narodowy Bank Polski
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
OECD – Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego
PKZP – pracownicza kasa zapomogowo‑pożyczkowa
SA – sąd apelacyjny
S.A. – spółka akcyjna
SDR – jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walu‑

towego
SKOK – spółdzielcza kasa oszczędnościowo‑kredytowa
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TRW – Towarzystwo Reasekuracji Wzajemnej
TUW – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
UE – Unia Europejska
ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
UZP – Urząd Zamówień Publicznych
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
ZBP – Związek Banków Polskich
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WprOWADZeNie

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 1998 r. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1376) jest podstawowym 
aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia działalności bankowej, two‑
rzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagra‑
nicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowa‑
nia nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości 
banków. Nie normuje jednak w sposób wyczerpujący wszystkich tych kwe‑
stii. Obok tego aktu obowiązuje ponad 20 innych ustaw, które regulują róż‑
ne szczegółowe zagadnienia, np. związane z funkcjonowaniem Narodowego 
Banku Polskiego jako centralnego banku Rzeczypospolitej Polskiej, banków 
spółdzielczych lub banków hipotecznych, stosowaniem elektronicznych in‑
strumentów płatniczych.

Ustawa – Prawo bankowe nie może być traktowana jako swoisty kodeks 
bankowy, lecz co najwyżej jako akt prawny zawierający pewne uniwersalne re‑
guły odnoszone do każdego typu banku tworzonego i funkcjonującego w Pol‑
sce. Była ona wielokrotnie nowelizowana (prawie 80 razy), a celem kolejnych 
zmian było dostosowywanie poszczególnych jej rozwiązań do standardów obo‑
wiązujących w Unii Europejskiej. Nasilenie zmian w ustawie – Prawo bankowe 
miało miejsce w dwóch okresach, tzn. w czasie bezpośrednio poprzedzającym 
akcesję Rzeczypospolitej Polskiej do struktur unijnych (obejmującym lata 2001 
– 2004) oraz od momentu zaistnienia zjawisk kryzysowych na europejskich 
i światowych rynkach finansowych (okres ten został zapoczątkowany w 2009 r. 
i w zasadzie trwa do dziś).

Komentowany akt prawny charakteryzuje się swoistym dualizmem regula‑
cyjnym – zawiera bowiem postanowienia o charakterze publicznoprawnym oraz 
prywatnoprawnym. Taka jednak jest charakterystyczna cecha współczesnych ban‑
ków. Z jednej strony są to podmioty będące instytucjami zaufania publicznego, 
poddane nadzorowi wyspecjalizowanego organu działającego w imieniu państwa, 
natomiast z drugiej strony są to przedsiębiorstwa, których cele działania to mak‑
symalizacja zysków, podejmowanie ryzyka i poszerzanie oferty kierowanej do 
klientów z wykorzystaniem instytucji prawa prywatnego.
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Komentowanie rozwiązań prawa bankowego wymaga zatem uwzględniania 
tej specyfiki, a jednocześnie stosowania licznych odesłań do innych szczegóło‑
wych dyscyplin prawa, np. administracyjnego, handlowego, cywilnego, spółdziel‑
czego, upadłościowego.

W przygotowanym komentarzu przyjęto stan prawny obowiązujący na dzień 
1 stycznia 2013 r.
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UstAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r�

Prawo bankowe1

(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1376; zm.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1385, poz. 1529)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich:
 1) dyrektywy 97/5/WE z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych przelewów banko‑

wych (Dz. Urz. WE L 43 z 14.02.1997);
 2) dyrektywy 98/26/EWG z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach 

płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Dz. Urz. WE L 166 z 11.06.1998);
 3) dyrektywy 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie 

podpisów elektronicznych (Dz. Urz. WE L 13 z 19.01.2000);
 4) dyrektywy 2000/12/WE z dnia 10 marca 2000 r. odnoszącej się do podejmowania i prowadze‑

nia działalności przez instytucje kredytowe (Dz. Urz. WE L 126 z 26.05.2000);
 5) dyrektywy 2000/28/WE z dnia 18 września 2000 r. zmieniającej dyrektywę 2000/12/WE od‑

noszącą się do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje kredy‑
towe (Dz. Urz. WE L 275 z 27.10.2000);

 6) dyrektywy 2000/46/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad 
ich działalnością (Dz. Urz. WE L 275 z 27.10.2000);

 7) dyrektywy 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytu‑
cji kredytowych (Dz. Urz. WE L 125 z 05.05.2001).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie 

– z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogło‑
szenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Przedmiotowy zakres ustawy

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy]
Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia 

i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, 
a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzo-
ru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków.

1. Ustawa – Prawo bankowe w systemie prawa bankowego

System prawa bankowego to zbiór wielu aktów prawnych o różnej randze 
prawnej, odnoszący się do różnych aspektów tworzenia i funkcjonowania ban‑
ków, który powinien być wewnętrznie uporządkowany i spójny. Jego cechą cha‑
rakterystyczną są ewolucyjne zmiany ukierunkowane na stworzenie warunków 
umożliwiających dokończenie procesu transformacji polskiego sektora bankowego, 
a przede wszystkim: jego unowocześnienie, poprawę stanu bezpieczeństwa, przy‑
gotowanie na powtarzające się w XXI wieku kryzysy ekonomiczno ‑gospodarcze 
oraz zacieśnienie współpracy w ramach jednolitego rynku usług finansowych 
w Unii Europejskiej.

Ustawa – Prawo bankowe jest podstawowym aktem w systemie źródeł prawa 
bankowego w Polsce. Zawiera uniwersalne regulacje odnoszące się w zasadzie 
do funkcjonowania banków zorganizowanych w różnych formach organizacyjno‑
‑prawnych (państwowych, spółdzielczych oraz w formie spółek akcyjnych). 
Nie jest jednak jedynym aktem prawnym rangi ustawowej. Różne, szczegóło‑
we aspekty funkcjonowania banków uregulowano w kilkudziesięciu odrębnych 
ustawach, np. w:
 – ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.), w której unormowano status praw‑
ny centralnego banku państwa, jego organy i organizację, zadania, reguły 
współpracy z władzami państwowymi, instrumenty polityki pieniężnej stoso‑



Rozdział 1. Przepisy ogólne

32

Art. 1 

wane przez bank centralny, podstawy gospodarki finansowej, zasady emito‑
wania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Rze‑
czypospolitej Polskiej, zasady prowadzenia szczególnych kategorii rachunków 
bankowych (np. w celu bankowej obsługi budżetu państwa, dla Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego lub Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo‑
‑Kredytowej), zakres działalności dewizowej banku centralnego, zasady go‑
spodarki finansowej banku centralnego oraz szczególne uprawnienia i obo‑
wiązki tego banku;

 – ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecz‑
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 z późn. zm.), w której okre‑
ślono zasady emisji, zbywania, nabywania, wykupu i zabezpieczenia listów 
zastawnych oraz zasady tworzenia, organizacji, działalności i szczególnego 
nadzoru nad bankami hipotecznymi;

 – ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. 
Nr 65, poz. 594 z późn. zm.), w której określono zadania, zakres działalności 
oraz organizację Banku Gospodarstwa Krajowego;

 – ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252 z późn. zm.), 
w której określono zasady organizacji, działalności oraz zrzeszania się ban‑
ków spółdzielczych, a także działalności oraz zrzeszania się banków zrzesza‑
jących banki spółdzielcze;

 – ustawie z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych ban‑
ków w formie spółki akcyjnej (Dz. U. Nr 90, poz. 406 z późn. zm.), w której 
określono zasady grupowania i łączenia się niektórych banków w formie spół‑
ki akcyjnej, tj. banków, których kapitał akcyjny należy w całości do: Skarbu 
Państwa, banku państwowego, przedsiębiorstwa państwowego, spółki akcyj‑
nej, której kapitał akcyjny należy do Skarbu Państwa;

 – ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw 
i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82 z późn. zm.), 
w której uregulowano bankowe postępowanie ugodowe, publiczną sprzedaż 
wierzytelności bankowych, przekazywanie środków na powiększenie fundu‑
szy własnych banków państwowych oraz banków, w których Skarb Państwa 
posiada więcej niż 50% akcji lub udziałów;

 – ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych 
(Dz. U. Nr 74, poz. 440 z późn. zm.), w której uchylono nałożone na banki 
obowiązki dotyczące zapewnienia preferencji w zakresie: dostępu do kredy‑
tów, oprocentowania kredytów i warunków ich spłaty, postanowień umów 
kredytowych ustalających oprocentowanie kredytów według stawek stałych 
i preferencyjnych;

 – ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, 
poz. 715 z późn. zm.), w której uregulowano zasady i tryb zawierania umów 
o kredyt konsumencki; obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego 
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w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt konsu‑
mencki oraz obowiązki konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego 
w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki; obowiązki kredytodawcy 
i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem 
umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz obowiązki w zakresie informa‑
cji zawartych w umowie o kredyt zabezpieczony hipoteką; skutki uchybienia 
obowiązkom kredytodawcy;

 – ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia 
instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308 z późn. zm.), w której okre‑
ślono formy, warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa instytucjom fi‑
nansowym wsparcia przeznaczonego na przedsięwzięcia mające na celu utrzy‑
manie płynności płatniczej, w tym w związku z rozwojem akcji kredytowej 
banku krajowego;

 – ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finan‑
sowych (Dz. U. Nr 40, poz. 226 z późn. zm.), w której określono zasady, wa‑
runki i tryb rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych polegającej na: 
udzielaniu przez Skarb Państwa gwarancji zwiększania funduszy własnych 
instytucji finansowych oraz przejmowaniu przez Skarb Państwa instytucji 
finansowych; jej przepisy stosowane są m.in. do banków krajowych w rozu‑
mieniu przepisów prawa bankowego;

 – ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1149 z późn. zm.), w której uregulowano m.in. za‑
sady wykonywania nadzoru bankowego;

 – ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), w której określono 
zasady tworzenia i funkcjonowania systemów obowiązkowego i umownego 
gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach banko‑
wych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych dokumentami 
wystawionymi przez banki, rodzaje działań, które mogą być podejmowane 
w celu udzielania podmiotom objętym obowiązkowym systemem gwaranto‑
wania środków pieniężnych pomocy do wysokości środków gwarantowanych 
w przypadkach powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności, zasady gro‑
madzenia i wykorzystywania informacji o podmiotach objętych systemem 
gwarantowania.
W każdej z wyżej wymienionych ustaw następuje odesłanie do przepisów 

ustawy – Prawo bankowe, nakazujące stosowanie albo wprost, albo odpowiednio 
określonych jej przepisów, np. w art. 42 ust. 7 ustawy o NBP nakazano stosowanie 
ustawy – Prawo bankowe do umowy o kredyt refinansowy; w art. 55 ustawy o NBP 
zobowiązano pracowników NBP oraz członków Rady Polityki Pieniężnej i orga‑
nów opiniodawczo ‑doradczych przy Zarządzie NBP do nieujawniania osobom 
nieupoważnionym informacji, z którymi zapoznali się oni w trakcie wykonywania 
swoich obowiązków, w tym informacji objętych tajemnicą bankową na podstawie 
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