Projekt

USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy – Prawo bankowe

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) tytuł rozdziału 9 otrzymuje brzmienie:
„Zrzeszanie, łączenie się i podział banków”;
2) art. 124b otrzymuje brzmienie:
„Art. 124b. Banki spółdzielcze nie podlegają podziałowi,
o którym mowa w przepisach części I tytułu I
działu XI ustawy – Prawo spółdzielcze.”;
3) po art. 124b dodaje się art. 124c w brzmieniu:
„Art. 124c. 1. Banki w formie spółki akcyjnej podlegają
podziałowi jedynie:
1) w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem, że spółki akcyjne na które
zostaje przeniesiony cały majątek banku
dzielonego są bankami krajowymi lub
instytucjami kredytowymi,
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2) 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.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 )

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz.
1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz.
2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276,
z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz.
1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119.
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