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Wprowadzenie 

Podstawowym źródłem prawa w zakresie jednolitego rynku finansowego UE jest 

obecnie Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
1
, a w szczególności przepisy dotyczące 

trzech swobód: przedsiębiorczości, usług oraz przepływu kapitału i płatności. 

Są to podstawowe swobody pozwalające wszystkim przedsiębiorcom (a więc także bankom) 

na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach tego rynku. Banki posiadające 

zezwolenie wydane przez właściwe organy nadzoru finansowego państwa pochodzenia i 

przez nie nadzorowane, mogą prowadzić działalność gospodarczą polegającą na 

wykonywaniu czynności bankowych w formie oddziału w innych państwach członkowskich 

UE w ramach swobody przedsiębiorczości.  

Celem artykułu jest zaprezentowanie nowej regulacji prawnej polegającej  na 

utworzeniu przez instytucję kredytową – na bazie istniejącego oddziału tej instytucji w Polsce 

(przez wniesienie wkładu niepieniężnego składników majątkowych tego oddziału na 

warunkach określonych w ustawie Prawo bankowe
2
) – banku krajowego, będącego spółką 

akcyjną. 

W artykule zostały przedstawione podstawy prawne tworzenia oddziału przez 

instytucję kredytową w ramach swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Omówiona 

została również procedura przekształcenia oddziału instytucji kredytowej w  spółkę akcyjną 

(bank krajowy) oraz jej skutki dla rynku finansowego.  

                                                 
1
 Traktat z dnia 25 marca 1957 r. w brzmieniu nadanym Traktatem z Lizbony, zmieniającym traktat o Unii 

Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, 

Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007, s. 1, zwany dalej jako TFUE. 
2
 Problematyka ta została uregulowana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (zwane dalej uPb), 

Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm., art. 42a-42f. Przepisy obowiązują od 14.07.2011 roku, a zostały 

wprowadzone  przez ustawę z dnia 10 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych 

innych ustaw, Dz. U. 2011, nr 134, poz. 781. 
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Należy zaznaczyć, iż procedura ta nie stanowi przekształcenia spółki w rozumieniu Kodeksu 

spółek handlowych (k.s.h.)
3
. Jeśli w treści artykułu występuje termin „przekształcenie” to nie 

należy mu przypisywać znaczenia jakie nadają mu przepisy 

 

 

1. Swoboda przedsiębiorczości w działalności instytucji kredytowej i zasady 

jednolitego rynku finansowego w UE 
Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej (zwana też swobodą 

przedsiębiorczości) określona została w art. 49 TFUE. W myśl powołanego przepisu 

ograniczenie swobody zakładania przedsiębiorstw przez obywateli jednego państwa 

członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego  jest zakazane. Zakaz ten 

obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii przez obywateli 

danego państwa członkowskiego, ustanowionych na terytorium innego państwa 

członkowskiego
4
. 

Swoboda przedsiębiorczości może mieć charakter pierwotny lub wtórny. Swoboda 

pierwotna oznacza podjęcie działalności gospodarczej w sposób samodzielny, natomiast w 

swobodzie wtórnej stopień samodzielności przedsiębiorstwa zakładanego w którymkolwiek z 

krajów członkowskich nie ma znaczenia ( chodzi tu o zawiązywanie spółek zależnych, np. 

filii, przystępowanie do spółek istniejących poprzez zakup akcji czy udziałów, jak też 

rozszerzanie działalności poprzez założenie oddziału)
5
. 

Swoboda ta działa zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i prawnych, a jej zakres 

przedmiotowy obejmuje wszystkie rodzaje działalności gospodarczej. Prowadzenie 

działalności gospodarczej (w odróżnieniu od swobody świadczenia usług) polega na trwałym 

i ciągłym uczestnictwie w życiu gospodarczym państwa przyjmującego. Istotny jest tutaj 

zakaz dyskryminacji, z którego należy wnioskować, że przyjmujące państwo członkowskie 

musi traktować podmioty z innych państw UE w taki sam sposób jak podmioty krajowe. 

Celem przepisów o swobodzie przedsiębiorczości jest zatem zagwarantowanie wyboru 

miejsca działalności gospodarczej na terytorium UE przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa
6
. 

                                                 
3
 Zobacz: Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (zwany dalej jako k.s.h.), Dz. U. 

2000, nr 94, poz. 1037 ze zm., art. 551-584
13

. Każda spółka handlowa może zostać przekształcona w inną spółkę 

handlową, ponadto spółka cywilna może zostać przekształcona w spółkę handlową. Przekształcenie oparte jest o 

zasadę kontynuacji (zasada tożsamości podmiotowej spółki przekształcanej i spółki przekształconej). 
4
 J. Barcz, A. Michoński (red.), Traktat akcesyjny. Traktaty stanowiące podstawę Unii. Prawo polskie. Wybór 

dokumentów, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003, s. 390. 
5
 K. Wach, Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej [w:] H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), 

Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2007, s. 2013. 
6
 F. Grzegorczyk, M. Szaraniec (red.), Instytucje i usługi finansowe, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 21. 
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Aktami rangi europejskiej regulującymi wykonywanie działalności bankowej przez 

instytucję kredytową są: TFUE
7
 oraz dyrektywa w sprawie podejmowania i prowadzenia 

działalności przez instytucje kredytowe
8
. Dyrektywa reguluje podejmowanie i prowadzenie 

działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzór ostrożnościowy nad nimi. Według 

przedmiotowej dyrektywy instytucja kredytowa to przedsiębiorstwo, którego działalność 

polega na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od 

ludności lub na przyznawaniu kredytów na swój własny rachunek, i instytucja pieniądza 

elektronicznego. Pojęcie instytucji kredytowej jest szersze niż pojęcie banku, gdyż obejmuje 

ono także tzw. parabanki. Jednocześnie dyrektywa wyłącza z zakresu definicji instytucji 

kredytowych podmioty, tj. banki centralne oraz niektóre, wskazane z nazwy, banki i 

parabanki działające w poszczególnych państwach członkowskich (np. w Polsce jest to Bank 

Gospodarstwa Krajowego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe). Pojęcie instytucji 

kredytowej oraz oddziału instytucji kredytowej zostało także zdefiniowane w ustawie Prawo 

bankowe.
9
  

Instytucja kredytowa korzystając z wtórnej zasady swobody prowadzenia działalności 

gospodarczej jest uprawniona do założenia w innym państwie członkowskim odrębnego 

podmiotu (czyli filii) albo oddziału, w ramach którego mogłaby wykonywać czynności 

bankowe. Zasadami regulującymi funkcjonowanie instytucji kredytowych w zakresie 

zakładania oddziału na jednolitym rynku finansowym UE są: zasada jednolitego zezwolenia, 

zasada wzajemnego uznawania oraz zasada kontroli przez państwo pochodzenia. 

Respektowanie tej zasady  nie wyklucza form współpracy z organem nadzoru państwa 

przyjmującego lub też wykonywaniem przez niego nadzoru  w ściśle określonym zakresie. 

Na status prawny oddziału instytucji kredytowej  będą się składać
10

: 

 brak zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, co oznacza że oddział 

nie jest samodzielnym podmiotem stosunków cywilnoprawnych tzn. nie może 

on nabywać praw i zaciągać zobowiązań we własnym imieniu, 

                                                 
7
 Traktat z dnia 25 marca 1957 r. w brzmieniu nadanym Traktatem z Lizbony, zmieniającym traktat o Unii 

Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, 

Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007, s. 1, zwany dalej jako TFUE. 
8
 Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie 

podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz. Urz. L 177 z 30.06.2006r. 
9
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm., art. 4 ust. 1 pkt 17 i 18. 

10
 J. Jacyszyn, J. Rudowicz, Oddział spółki, tworzenie i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2003, 

s. 156 i następne; W.J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo, Wydawnictwo 

Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. 149 i następne; M. Szydło, Charakter prawny oddziałów 

przedsiębiorców zagranicznych, „Golosa” 2004, nr 12, s. 19-24; M. Szydło, Działalność oddziałów 

przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, „Prawo Spółek” 2004, nr 7-8, s. 70-81. 
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 brak samodzielności oddziału w sferze stosunków administracyjnoprawnych – 

instytucja kredytowa będzie podmiotem uprawnień wynikających np. z zezwolenia, 

 brak zdolności sądowej (także upadłościowej i układowej) – stroną w postępowaniu 

przed sądem będzie więc instytucja kredytowa, 

 posiadanie statusu pracodawcy tylko wtedy, gdy zostanie umocowany 

przez instytucję kredytową (jako jednostka organizacyjna) do samodzielnego 

nabywania praw i zaciągania zobowiązań z zakresu prawa pracy, 

 wyodrębnienie majątkowe - oddział jest także jednostką samobilansującą, tzn. 

prowadzi odrębne księgi rachunkowe i samodzielnie sporządza bilans, 

charakteryzuje się samodzielnością podatkową. 

Oddział posiada pewną samodzielność organizacyjną, natomiast nie prowadzi 

działalności we własnym imieniu i na własny rachunek. Rozwija zawsze swoją aktywność w 

ramach istniejących więzi majątkowych i decyzyjnych łączących go z instytucją kredytową. 

Utworzenie oddziału przez instytucję kredytową jest równoznaczne z ustanowieniem na 

terytorium RP centrum operacyjnego będącego przedłużeniem zakładu głównego instytucji 

kredytowej
11

. Oddział taki ma charakter trwały, posiada swoją dyrekcję i jest odpowiednio 

wyposażony w środki materialne. 

 

 

2. Podejmowanie i prowadzenie działalności w formie oddziału przez instytucje 

kredytowe na terytorium RP 

Instytucja kredytowa może prowadzić działalność na terytorium RP poprzez swój 

oddział lub w ramach działalności transgranicznej
12

. Ponadto zasady prowadzenia 

działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych w formie oddziału 

uregulowane są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
13

. Mają one charakter 

ogólny i odnoszą się do każdego przedsiębiorcy zagranicznego (w tym przypadku instytucji 

kredytowej) prowadzącego działalność na terytorium Polski
14

. Podkreślić należy, że instytucja 

kredytowa tworząca oddział w Polsce może wykonywać czynności bankowe wyłącznie w 

zakresie przedmiotu działalności tego zakładu. Instytucja kredytowa może wykonywać na 

                                                 
11

 M. Szaraniec, Charakter prawny oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność na 

terytorium RP [w:] J. Lisowski (red.), Studia ubezpieczeniowe. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania 

rynku ubezpieczeniowego, Zeszyty Naukowe 181, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 214. 
12

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm., rozdział 2a. 
13

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2010, nr 220, poz. 1447 ze 

zm. 
14

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2010, nr 220, poz. 1447 ze 

zm., art. 85-92. 
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terytorium RP czynności określone w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-8 uPb w 

zakresie wynikającym z zezwolenia udzielonego przez właściwe władze nadzorcze państwa 

pochodzenia. Przedmiot działalności gospodarczej oddziału instytucji kredytowej w Polsce 

nie musi być tak szeroki, jak przedmiot działalności zakładu głównego – może obejmować 

tylko niektóre fragmenty działalności bankowej za granicą
15

. 

W odniesieniu do podejmowania działalności bankowej przez oddział instytucji 

kredytowej konieczny jest wpis tego oddziału do rejestru przedsiębiorców. 

Oddział instytucji kredytowej może rozpocząć działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej najwcześniej po upływie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez 

Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) od właściwych władz nadzorczych państwa 

pochodzenia następujących informacji:  

 nazwy i adresu oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym 

możliwe będzie uzyskanie dokumentów dotyczących jego działalności; 

 programu działalności określającego w szczególności czynności, jakie instytucja 

kredytowa zamierza wykonywać, oraz opisu struktury organizacyjnej oddziału;  

 nazwisk osób przewidzianych do objęcia stanowisk dyrektora oddziału i jego 

zastępcy; 

 wysokości kwoty funduszy własnych instytucji kredytowej i wysokości 

współczynnika wypłacalności.  

W ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania informacji KNF może wskazać warunki, 

które w interesie dobra ogólnego, w szczególności w celu ochrony dóbr konsumenta, 

zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego lub zapobieżenia naruszeniom prawa, 

oddział instytucji kredytowej musi spełniać przy prowadzeniu działalności na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

O planowanych zmianach w zakresie przekazanych informacji instytucja kredytowa 

zawiadamia KNF najpóźniej w terminie miesiąca przed dokonaniem takiej zmiany. Zmiany 

mają charakter wiążący od dnia otrzymania przez KNF stosownego zawiadomienia od 

właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego
16

. 

Nadzór nad działalnością instytucji kredytowej prowadzącej działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział sprawują co do zasady właściwe władze nadzorcze 

państwa macierzystego
17

. 

                                                 
15

 C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 351. 
16

 F. Grzegorczyk, M. Szaraniec (red.), Instytucje…, op. cit., s. 157. 
17

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm., art. 141a. 
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W przypadku, gdy instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział,  nie przestrzega przepisów prawa polskiego, to  

KNF:  

 wzywa, w formie pisemnej, tę instytucję do przestrzegania przepisów prawa 

polskiego i wyznacza jej odpowiedni termin do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości,  

 po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa wyżej, zawiadamia właściwe 

władze nadzorcze państwa macierzystego o stwierdzonych nieprawidłowościach.  

W przypadku, gdy mimo zastosowania środków przez właściwe władze nadzorcze 

państwa pochodzenia, oddział instytucji kredytowej nadal nie przestrzega przepisów prawa 

polskiego oraz w przypadku nieadekwatności tych środków do zaistniałego naruszenia prawa 

lub niemożności ich zastosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, KNF może 

zastosować środki nadzorcze przewidziane w ustawie Prawo bankowe
18

. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że do podjęcia przez oddział instytucji kredytowej 

działalności bankowej na terytorium Polski nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia od KNF. 

Warunkiem koniecznym jest przekazanie KNF stosownego zawiadomienia przez właściwe 

władze nadzorcze państwa pochodzenia instytucji kredytowej. Co do zasady nadzór nad 

działalnością instytucji kredytowej na terytorium Polski sprawują właściwe władze nadzorcze 

państwa pochodzenia. KNF jest obowiązana natomiast do sprawowania nadzoru nad 

oddziałami instytucji kredytowych w zakresie utrzymania przez oddział odpowiedniej 

płynności płatniczej
19

. Dodatkowo KNF dysponuje środkami reagowania, w przypadku gdy 

instytucja kredytowa, prowadząca działalność na terytorium Polski poprzez oddział, nie 

przestrzega przepisów prawa. 

 

 

3. Szczególny sposób tworzenia banków krajowych przez instytucje kredytowe 

prowadzące działalność na terytorium Polski poprzez oddział 

Celem przepisów jest umożliwienie przekształcenia oddziału instytucji kredytowej, 

która prowadzi działalność w Polsce na podstawie jednolitej licencji, w spółkę akcyjną, 

zależną od  tej instytucji kredytowej. Procedura ta polega w istocie na utworzeniu przez 

instytucję kredytową banku krajowego, będącego spółką akcyjną, na bazie istniejącego 

oddziału tej instytucji poprzez wniesienie tytułem aportu (wkładu niepieniężnego) wszystkich 

                                                 
18

 Zobacz: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm., art. 138 ust. 3 

pkt 1 i 3 oraz art. 141. 
19

 Zobacz: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm., art. 141c ust. 

2. 
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składników majątkowych tego oddziału, o ile stanowią one przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowaną część (będzie to w szczególności  zarówno majątek trwały i środki finansowe 

służące do prowadzenia działalności, jak i wynikające z tej działalności należności 

i zobowiązania, w tym zwłaszcza depozyty). Przekształceniu w bank krajowy może zatem 

podlegać oddział instytucji kredytowej prowadzący przedsiębiorstwo bankowe, dysponujący 

infrastrukturą i przygotowaniem operacyjnym umożliwiającym podjęcie samodzielnej 

działalności jako bank krajowy w formie spółki akcyjnej. 

Przepisy prawa nie przewidują możliwości objęcia akcji tak przekształconego oddziału 

przez podmiot inny aniżeli przedmiotowa instytucja kredytowa (natomiast po przekształceniu, 

instytucja kredytowa może zbyć akcje banku krajowego i wycofać się z działalności na 

polskim rynku finansowym). Utworzenie takiego banku krajowego z ekonomicznego punktu 

widzenia będzie wyłącznie przekształceniem formy, w jakiej dana instytucja kredytowa 

wykonuje działalność na terytorium Polski, nie zaś utworzeniem nowej jednostki – dla takich 

przypadków pozostaje zwykła procedura tworzenia banku krajowego. Natomiast po 

przekształceniu bank będzie podlegał takim samym regułom prawa spółek, jak inne banki 

działające w formie spółki akcyjnej. 

Na procedurę przekształcenia będą się zatem składać następujące czynności: 

1) Wystąpienie przez instytucję kredytową z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

utworzenie banku krajowego w formie spółki akcyjnej na bazie istniejącego 

oddziału
20

. Wyłączone zostały z procedury przepisy art. 30 ust. 2 i 4 oraz art. 36 

ustawy Prawo bankowe. Wyłączenie zastosowania przepisu art. 30 ust. 2 i 4 ustawy 

Prawo bankowe odnosi się do limitów wkładów niepieniężnych wnoszonych na 

poczet kapitału założycielskiego, ma swoje uzasadnienie w samej konstrukcji 

przekształcenia, gdyż jest ono dokonywane przez wniesienie wkładu niepieniężnego 

w postaci wszystkich składników majątkowych przeznaczonych do prowadzenia 

działalności przez oddział instytucji kredytowej na poczet całego kapitału 

zakładowego nowo tworzonego banku. Wyłączenie natomiast art. 36 ustawy Prawo 

bankowe, który dotyczy wydania przez KNF drugiego zezwolenia na podjęcie przez 

bank działalności operacyjnej, wynika z konieczności uwzględnienia ciągłości 

działalności operacyjnej podmiotu – bank jest tworzony na bazie działającego już 

oddziału instytucji kredytowej i nie ma potrzeby udzielenia dodatkowego zezwolenia 

na rozpoczęcie działalności bankowej.  

                                                 
20

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm., art. 42a. 



 8 

2) Przeprowadzenie przez KNF kontroli w oddziale instytucji kredytowej mającej na 

celu weryfikację bieżącej sytuacji finansowej tej instytucji
21

. Kontrola ta ma służyć 

aktualnej sytuacji finansowej oddziału, jak również przygotowaniu do prowadzenia 

działalności operacyjnej przez nowo utworzony bank (stosuje się standardowe 

kryteria o charakterze ostrożnościowym). Omawiana regulacja przewiduje 

dodatkową przesłankę odmowy udzielenia zezwolenia, zgodnie z którą 

przekształcenie nie powinno powodować „poważnych szkód dla gospodarki 

narodowej lub ważnych interesów państwa”. Wydaje się, że intencją ustawodawcy 

było wprowadzenie tego kryterium w celu ograniczenia zagrożeń dla stabilności 

finansowej i zakłóconego funkcjonowania krajowego systemu gwarantowania 

depozytów. Powyższą przesłanką uprawniającą KNF do odmowy wydania zgody na 

przekształcenie należy interpretować jako klauzulę interesu publicznego, gdyż nie 

odnosi się ona w sposób wyraźny do konkretnych aspektów ostrożnościowych 

odmowy wydania zezwolenia na utworzenie banku. 

3) Udzielenie przez KNF zezwolenia na utworzenie banku krajowego na bazie 

oddziału. 

4) Wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do nowoutworzonego banku krajowego 

wszystkich składników majątkowych oddziału w zamian za akcje tego banku. 

5) Wpisanie banku krajowego do rejestru przedsiębiorców oraz jednoczesne 

wykreślenie oddziału instytucji kredytowej z tego rejestru. Wpis jest obligatoryjny i 

ma charakter konstytutywny. Wpis banku krajowego do rejestru przedsiębiorców jest 

dokonywany na jego wniosek, z kolei wykreślenie oddziału instytucji kredytowej 

następuje z urzędu
22

. 

Moment wpisania banku krajowego do rejestru przedsiębiorców skutkuje: 

 wstąpieniem przez nowoutworzony bank krajowy we wszystkie prawa i obowiązki 

instytucji kredytowej związane z działalnością oddziału (sukcesja generalna); 

 przejęciem przez KNF nadzoru nad działalnością nowoutworzonego banku 

(w szczególności bank będzie musiał przestrzegać ustalonych przez KNF norm 

płynności płatniczej oraz innych norm dopuszczalnego ryzyka, uzyskiwać zgodę 

KNF na powołanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa, a także uzyskiwać 

                                                 
21

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm., art. 42c. 
22

 Zobacz: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm., art. 42e ust. 

1. 
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zezwolenie KNF na dokonanie zmiany statutu, ponadto kontroli KNF zostanie też 

poddane nabywanie znaczących pakietów akcji w takim banku); 

 objęciem depozytów zgromadzonych przez przekształcony oddział, i przeniesionych 

do nowoutworzonego banku, ochroną w ramach Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego. 

W sukcesji uniwersalnej na bank krajowy przechodzą wszystkie prawa i obowiązki 

instytucji kredytowej związane z działalnością oddziału. W szczególności będą to 

zobowiązania (np. z tytułu posiadanych depozytów, z zawartych umów rachunku bankowego, 

umów o kartę płatniczą), wierzytelności (np. z tytułu umów kredytowych) oraz prawa z nimi 

związane (np. z tytułu hipoteki i innych zabezpieczeń), przy czym ujawnienie w księgach 

wieczystych lub innych rejestrach przejście na bank w nich ujawnionych, następuje na 

wniosek banku
23

. 

Oznacza to także, że na bank krajowy przechodzą zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które 

zostały przyznane instytucji kredytowej na podstawie przepisów obowiązujących na 

terytorium RP w związku z utworzeniem lub działalnością oddziału. Dotyczy to praw i 

obowiązków zarówno o charakterze prywatnoprawnym, jak i wynikającym z prawa 

publicznego. W przypadku sukcesji administracyjno-prawnej należy zachować szczególną 

ostrożność, gdyż może ona doznawać istotnych ograniczeń na mocy przepisów szczególnych. 

Jednym z podstawowych filarów prawa administracyjnego jest skierowanie decyzji 

administracyjnej do konkretnie wskazanego adresata, czego skutkiem jest zasadnicza 

niedopuszczalność przenoszenia takich uprawnień przez stronę
24

. Oznacza to w 

konsekwencji, że zakres sukcesji administracyjno-prawnej należy badać in concreto
25

. 

Przykładem powyższej kwestii jest zagadnienie skutków przekształcenia w zakresie 

praw i obowiązków podatkowych. Regulacją nadrzędną w tym zakresie jest ustawa ordynacja 

podatkowa
26

, zgodnie z którą bank utworzony przez wniesienie tytułem wkładu 

niepieniężnego wszystkich składników majątkowych oddziału instytucji kredytowej, 

stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część wstępuje we wszystkie 

przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki instytucji kredytowej 

związane z działalnością tego oddziału. 

                                                 
23

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm., art. 42e ust. 3. 
24

 Zobacz: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm., art. 42e ust. 

2, por. także wyrok SN z 8.09.1998 r., sygn. III RN 34/98, OSP 1999, nr 7-8, poz. 132. 
25

 M. Szaraniec, Publicznoprawne aspekty przekształceń spółek, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 722, 

Kraków 2005, s. 177. 
26

 Zobacz: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, Dz. U. 2005, nr 8, poz. 60 ze zm., art. 

93a wprowadzony przez ustawę z dnia 10 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych 

innych ustaw, Dz. U. 2011, nr 134, poz. 781 ze zm. – obowiązuje od 14.07.2011 roku. 



 10 

Sukcesja odnosi się na równi do obowiązków i uprawnień wynikających z decyzji 

wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego
27

. 

W celu zachowania ciągłości działania jednostki także pod względem rachunkowym 

przewiduje się zastosowanie do przekształcenia oddziału instytucji kredytowej w bank 

krajowy przepisów ustawy o rachunkowości
28

 dotyczących zmiany formy prawnej jednostki. 

Bank krajowy w formie spółki akcyjnej  powstały w wyniku przekształcenia oddziału 

instytucji kredytowej jest obowiązany do utrzymywania współczynnika wypłacalności na 

poziomie co najmniej 12% przez pierwsze 18 miesięcy działalności. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż wśród najistotniejszych skutków przekształcenia 

oddziału instytucji kredytowej w bank krajowy należałoby wymienić utworzenie nowego 

banku krajowego i jednoczesne zamknięcie oddziału instytucji kredytowej, sukcesję 

uniwersalną praw i obowiązków instytucji kredytowej objętych działalnością oddziału, 

przejęcie nadzoru nad działalnością nowo powstałego banku krajowego przez KNF oraz 

objęcie depozytów zgromadzonych w ramach działalności oddziału, a obecnie 

utrzymywanych przez bank krajowy, przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

 

 

Podsumowanie 

Wydaje się, że uregulowanie procedury przekształcenia oddziału instytucji kredytowej 

w samodzielną spółkę akcyjną może przyczynić się do utrzymania stabilności finansowej na 

rynku krajowym. Nowoutworzony bank krajowy będzie podlegać nadzorowi KNF oraz 

gromadzone przez niego depozyty zostaną objęte systemem gwarantowania Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego. Właściwa integralność procesu nadzoru daje pełniejszą 

perspektywę oceny nadzorowanych podmiotów, a w związku z tym umożliwia dokładniejszą 

analizę polskiego sektora bankowego. 

Przewidziane rozwiązanie daje możliwość notowania akcji utworzonego banku 

krajowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co może zapewnić dodatkową 

drogę pozyskiwania kapitału na prowadzenie działalności. 

Omawiana regulacja prawna może być także korzystna z punktu widzenia samych 

oddziałów instytucji kredytowych. Uzyskują one bowiem możliwość uniezależnienia się od 

spółki matki w sytuacji, gdyby miała ona problemy finansowe, a sam oddział zachowałby 

dobrą kondycję. Jeśli chodzi o klientów powstałego banku krajowego, to skutki 

                                                 
27

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, Dz. U. 2005, nr 8, poz. 60 ze zm., art. 93d. 
28

 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, t jedn. Dz. U. 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm. 
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przekształcenia nie powinny wpłynąć na nich niekorzystnie, ze względu na przewidzianą w 

przepisach prawnych zasadę sukcesji generalnej. 

Obecnie na polskim rynku działa 20 oddziałów instytucji kredytowych, do których 

adresowana jest nowa regulacja. Możliwość przekształcenia w bank krajowy nabiera 

szczególnego znaczenia w przypadku oddziałów instytucji kredytowych, które osiągnęły 

znaczący udział w rynku lub relatywnie dużą skalę działalności. Takim przykładem był 

oddział greckiego Eurobank Ergasias EFG działający na polskim rynku pod nazwą Polbank 

EFG. Na wniosek Eurobank Ergasias EFG, decyzją z sierpnia 2011 roku, Polbank EFG S.A. 

stał się bankiem krajowym. Następnie grecki Eurobank Ergasias EFG oraz austriacki 

Raiffeisen Bank International AG zawarły umowę partnerską, na mocy której podmioty 

zależne w Polsce, tj. Polbank EFG S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. połączyły swoją 

działalność. Z kolei w dniu 17 kwietnia 2012 roku KNF stwierdziła brak podstaw do 

zgłoszenia sprzeciwu  wobec planowanego przejęcia akcji przez Raiffeisen Bank International 

AG,  akcji Polbank EFG S.A. w liczbie powodującej przekroczenie 50 procent głosów na 

walnym zgromadzeniu. Fakt zbycia akcji przez  Polbank EFG S.A. w aspekcie „kryzysu 

greckiego” należy ocenić jako rozwiązanie stabilizujące polski rynek finansowy.   
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Streszczenie 

Celem artykułu jest zaprezentowanie nowej regulacji prawnej polegającej  na 

utworzeniu przez instytucję kredytową – na bazie istniejącego oddziału tej instytucji w Polsce 

(przez wniesienie wkładu niepieniężnego składników majątkowych tego oddziału na 

warunkach określonych w ustawie Prawo bankowe) – banku krajowego, będącego spółką 

akcyjną. 


