Warszawa, dnia 18 lipca 2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

ST1.056.3.2017

Pan
Szczęsny Zygmunt Górski
ul. Kazimierza Mielęckiego 7 m 2
61-494 Poznań
email: szczesny.z.gorski@gmail.com

Szanowny Panie,
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1123) w związku z wystąpieniem z dnia 21 czerwca 2017 r. skierowanym do Pani Premier
Beaty Szydło przekazanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 czerwca
2017 r., zawierającym prośbę o „wsparcie utworzenia systemu niekomercyjnych Banków
Miejskich samorządowych”, uprzejmie informuję.
Wszelkie propozycje rozwiązań ułatwiające samorządom prowadzenie stabilnej gospodarki
finansowej, w tym sprzyjające rozwojowi społecznemu i gospodarczemu stanowią przedmiot
szczególnego zainteresowania.
Należy zauważyć, iż w obecnym stanie prawnym ograniczenia dotyczące tworzenia spółek
prawa handlowego i przystępowania przez gminę do nich nie mają zastosowania do posiadania
przez gminę akcji lub udziałów spółek zajmujących się czynnościami bankowymi. Zarówno
bank w formie spółki akcyjnej, jak i bank spółdzielczy może być utworzony po uzyskaniu
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego
o wydanie zezwolenia na utworzenie banku powinien spełniać wymogi określone w art. 31
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.)
i zawierać m. in. nazwę i siedzibę banku, określenie czynności bankowych, do których
wykonywania bank ma być upoważniony, dane dotyczące założycieli i osób przewidzianych do
objęcia w banku stanowisk członków zarządu, kapitału założycielskiego oraz projekt statutu.
Określone ustawą Prawo bankowe wymogi obowiązujące zarówno przy tworzeniu jak
i działalności banków są jednakowe dla poszczególnych rodzajów banków krajowych
i niezależne od celu działalności danego banku czy charakteru jego założycieli.
Propozycja tworzenia banków samorządowych, o której mowa w Pana wystąpieniu, wymaga
dokonania analizy w aspekcie potencjalnych korzyści i kosztów.
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Inicjatywa w zakresie utworzenia banku komunalnego leży w gestii jednostek samorządu
terytorialnego.

Z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów
Zdzisława Wasążnik
Dyrektor Departamentu
Finansów Samorządu Terytorialnego
w Ministerstwie Finansów
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

2

