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Plan wdrożenia 

Rozpoczęcie działalności 
przez bank.

2018

02’2019
3

2017

Uzyskanie zgody KNF na 
utworzenie banku, oraz 

na rozpoczęcie działalności przez 
bank

Opracowanie strategii banku i 
wystąpienie do KNF z wnioskiem o 

zgodę na utworzenie banku.



Harmonogram projektu
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ETAP 1 

03’2017 – 01’2018

1. Zawarcie umowy NISS – Miasto – 03’2017r
2. Złożenie wniosku do KNF o uzyskanie zgody na 

utworzenie banku – 06’2017r
3. Uzyskanie zgody KNF na utworzenie banku – 

01’2018r

ETAP 2  

03’2018 – 10’2018

1. Założenie banku – 03’2018
2. Złożenie wniosku do KNF o zgodę na rozpoczęcie 

działalności przez bank – 06’2018
3. Uzyskanie zgody KNF na rozpoczęcie działalności – 

10’2018

ETAP 3 

01’2019 – 02’2019

1. Spełnienie wymogów KNF określonych w zgodzie 
na rozpoczęcie działalności przez bank – 01’2019

2. Rozpoczęcie działalności przez bank – 02’2019
      (max. 1 rok od uzyskania zgody KNF na utworzenie 

banku)

03’2017 – 02’2019r24 MIESIĘCY



Szczegóły płatności
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Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 RAZEM
etaty 9,0 8,3 7,5 24,8
biuro 0,5 0,8 0,4 1,7
opłaty formalne 0,2 0,2 0,4
dodatkowe systemy informatyczne 0,7 1,3 2,0
hardware 7,0 7,0
interfejsy do systemów zewnętrznych 1,0 1,0 2,0
strona internetowa 0,1 0,1
success fee 2,0 2,0 4,0
RAZEM 12 18 10 2 42

rodzaj kosztu
przykładowe koszty (w mln PLN)



Warunki uzyskania zgody 
na utworzenie banku
W celu uzyskania zgody na utworzenie banku należy złożyć stosowny wniosek do 
KNF zawierający:

1) Dowód wniesienia opłaty skarbowej (0,1% kapitału założycielskiego),

2) Projekt statutu banku,

3) Program działalności i plan finansowy banku na okres co najmniej 3 letni,

4) Dokumenty dotyczące obrotu finansowego,

5) Dane założycieli (min. 3 założycieli), którymi mogą być zarówno osoby 
fizyczne jak i prawne,

6) Dokumenty założycieli potwierdzające ich dobrą reputację i sytuację 
finansową

7) Informację o wysokości udziałów poszczególnych założycieli,

8) Określenie przedmiotu i zakresu zamierzonej działalności banku oraz 
terytorialnego zakresu działalności

9) Wskazanie osób przewidzianych do objęcia w banku stanowisk członków 
zarządu wraz z określeniem przewidzianych dla nich funkcji w zarządzie.6



Dokumenty założycieli

Oprócz dokumentów bankowych, wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty dotyczące 
założycieli.

Gdy założycielem jest osoba prawna:

1) Odpis z KRS oraz dokumenty rejestrowe założycieli,

2) Oświadczenia założycieli stwierdzające zamiar utworzenia banku,

3) Informację o źródłach pochodzenia środków przeznaczonych na objęcie akcji banku wraz z 
udokumentowaniem,

4) Wykaz rachunków bankowych założycieli,

5) Wykaz banków kredytujących założycieli i pożyczkodawców wraz z opiniami o terminowości spłat,

6) Zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami,

7) Oświadczenie założyciela o postępowaniach skarbowych lub egzekucyjnych aktualnych oraz z okresu 
minionych 5 lat,

8) Wykaz wszystkich powiązań finansowych i gospodarczych pomiędzy założycielami, a innymi 
podmiotami,

9) Sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata wraz z opiniami biegłych rewidentów, 

10) Dane identyfikujące podmioty dominujące wobec założycieli. 7



Warunki uzyskania zgody na 
rozpoczęcie działalności bankowej

W celu uzyskania zgody na rozpoczęcie działalności przez

bank należy złożyć stosowny wniosek do KNF zawierający:

1) Dowód wniesienia opłaty skarbowej,

2) Akt zawiązania spółki bankowej,

3) Aktualny statut banku,

4) Aktualny odpis z KRS,

5) Pozastatutowe regulacje wewnętrzne i procedury dotyczące wykonywania 
czynności bankowych,

6) Dokumenty świadczące o zgromadzeniu kapitału założycielskiego w całości,

7) Dokumenty świadczące o spełnieniu wymogów KNF określonych w zgodzie na 
utworzenie banku.
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Podsumowanie

"The best way 
to predict the future 

is to create it. "

(Peter Drucker)
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