
 

Test z ustawy – Prawo bankowe 

(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876) 
 

Nr Treść pytania Odp. 
Źródło 
(art.) 

 

 
Przepisy ogólne  

 
1. Prawo bankowe - Bank to: 

a) osoba prawna lub utworzona zgodnie z przepisami ustaw jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na 
podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności 
bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek 
tytułem zwrotnym, 
b) osoba fizyczna lub osoba prawna, utworzona zgodnie z przepisami 
ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do 
wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki 
powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym, 
c) osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na 
podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności 
bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek 
tytułem zwrotnym. 

c 
art. 2 

PrBank 

  
2. Prawo bankowe - Wyrazy „bank” lub „kasa” mogą być używane 

w nazwie oraz dla określenia działalności lub reklamy wyłącznie 
banku rozumianego jako osoba prawna utworzona zgodnie 
z przepisami ustaw, działającego na podstawie zezwoleń 
uprawniających do wykonywania czynności bankowych 
obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem 
zwrotnym: 
a) bez wyjątków, 
b) z wyjątkiem jednostek organizacyjnych używających wyrazów „bank” 
lub „kasa”, z których działalności jednoznacznie wynika, że jednostki te nie 
wykonują czynności bankowych. Wyraz „kasa” może być także używany 
w nazwie oraz do określenia działalności lub reklamy jednostki 
organizacyjnej, która na podstawie odrębnej ustawy gromadzi 
oszczędności oraz udziela pożyczek pieniężnych osobom fizycznym 
zrzeszonym w tej jednostce, 
c) z wyjątkiem jednostek organizacyjnych, które na podstawie odrębnych 
(od Prawa bankowego) ustaw gromadzą oszczędności oraz udzielają 
pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zrzeszonym w tej jednostce. 

b 
art. 3 

PrBank 

  
3. Prawo bankowe - Bank krajowy to: 

a) bank zarejestrowany na podstawie odrębnych przepisów jako bank 
krajowy, 
b) bank, którego organ zarządzający na stałe przebywa na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, 
c) bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

c 
art. 4 

ust. 1 pkt 
1 PrBank 

  
4. Prawo bankowe - Bank zagraniczny to: 

a) bank mający siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, na 
a 

art. 4 
ust. 1 pkt 



terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, 
b) bank mający siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, 
c) bank, którego organ zarządzający ma siedzibę poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2 PrBank 

  

5. Prawo bankowe - Międzynarodowa instytucja finansowa to: 
a) instytucja finansowa, której co najmniej 75% kapitału własnego należy 
do państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju lub banków centralnych takich państw, 
b) instytucja finansowa, której cały kapitał własny należy do państw 
będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub 
banków centralnych takich państw, 
c) instytucja finansowa, której większość kapitału własnego należy do 
państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju lub banków centralnych takich państw. 

c 
art. 4 

ust. 1 pkt 
3 PrBank 

  
6. Prawo bankowe - Karta płatnicza to: 

a) karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, 
uprawniająca do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku 
karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do 
udzielania kredytu – także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty 
z wykorzystaniem kredytu, 
b) karta identyfikująca posiadacza, uprawniająca do wypłaty gotówki lub 
dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub 
instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu – także do 
dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu, 
c) karta identyfikująca posiadacza, uprawniająca do wypłaty gotówki lub 
dokonywania zapłaty, a także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty 
z wykorzystaniem kredytu. 

a 
art. 4 

ust. 1 pkt 
4 PrBank 

  
7. Prawo bankowe - Pieniądz elektroniczny to: 

a) wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik środków 
pieniężnych, która jest przechowywana na elektronicznych nośnikach 
informacji albo która jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy 
w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta 
wartość, 
b) wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków 
pieniężnych, która spełnia łącznie co najmniej dwa z następujących 
warunków; jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji, 
jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki 
pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość, jest 
przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż 
wydający ją do dyspozycji, na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na 
środki pieniężne, jest wyrażona w jednostkach pieniężnych, 
c) wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków 
pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki. 

c 
art. 4 

ust. 1 pkt 
5 PrBank 

  
8. Prawo bankowe - Instytucja finansowa to: 

a) podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego 
podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega 
na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie określonym 
w ustawie z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe, 
b) bank albo instytucja kredytowa, którego podstawowa działalność 
będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakresie określonym w ustawie z 29.8.1997 r. 
– Prawo bankowe, 

a 
art. 4 

ust. 1 pkt 
7 PrBank 



c) bank albo instytucja kredytowa, którego podstawowa działalność 
będąca źródłem całości przychodów polega na wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie określonym w ustawie z 29.8.1997 r. – Prawo 
bankowe. 

  

9. Prawo bankowe - Podmiot, który w ocenie Komisji Nadzoru 
Finansowego może w inny sposób wywierać znaczący wpływ na inny 
podmiot, to podmiot: 
a) zależny, 
b) dominujący, 
c) niezależny. 

b 

art. 4 
ust. 1 pkt 

8b 
PrBank 

  

10. Prawo bankowe - Podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest 
podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od 
tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od 
pierwotnego podmiotu dominującego, to podmiot: 
a) zależny, 
b) podległy, 
c) mieszany. 

a 
art. 4 

ust. 1 pkt 
9 PrBank 

  

11. Prawo bankowe - Grupa podmiotów, w której pierwotnym podmiotem 
dominującym jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym 
podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z 
15.4.2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i 
firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 
finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719ze zm.), a w skład grupy wchodzą 
wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub 
instytucje finansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem 
zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja 
kredytowa stanowi: 
a) holding bankowy, 
b) holding finansowy, 
c) holding mieszany. 

b 

art. 4 
ust. 1 pkt 

10 
PrBank 

  
12. Prawo bankowe - Grupa podmiotów, w której pierwotnym 

podmiotem dominującym jest podmiot niebędący bankiem, 
instytucją kredytową, instytucją finansową ani dominującym 
podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy 
o nadzorze uzupełniającym, a przynajmniej jednym podmiotem 
zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja 
kredytowa stanowi: 
a) holding bankowy, 
b) holding finansowy, 
c) holding mieszany. 

c 

art. 4 
ust. 1 pkt 

11 
PrBank 

  
13. Prawo bankowe - Grupa podmiotów, w której pierwotnym 

podmiotem dominującym jest bank zagraniczny albo instytucja 
kredytowa, zaś przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank 
krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa lub instytucja 
finansowa stanowi: 
a) holding bankowy zagraniczny, 
b) holding finansowy, 
c) holding bankowy krajowy. 

a 

art. 4 
ust. 1 pkt 

11a 
PrBank 

  
14. Prawo bankowe - Grupa podmiotów, w której pierwotnym c art. 4 

Sformatowano: Angielski (Stany Zjednoczone)

Sformatowano: Angielski (Stany Zjednoczone)



podmiotem dominującym jest bank krajowy lub w skład której 
wchodzą bank krajowy i podmioty blisko z nim powiązane, stanowi: 
a) holding bankowy zagraniczny, 
b) holding finansowy, 
c) holding bankowy krajowy. 

ust. 1 pkt 
11b 

PrBank 

  
15. Prawo bankowe - Grupa podmiotów, w której pierwotnym 

podmiotem dominującym jest instytucja finansowa niebędąca 
dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 
ustawy z 15.4.2005 r. o nadzorze uzupełniającym, a w skład grupy 
wchodzą w większości podmioty niebędące bankami krajowymi, 
bankami zagranicznymi, instytucjami kredytowymi ani instytucjami 
finansowymi, zaś przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest 
bank krajowy, stanowi: 
a) holding bankowy zagraniczny, 
b) holding hybrydowy, 
c) przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych. 

b 

art. 4 
ust. 1 pkt 

11c 
PrBank 

  
16. Prawo bankowe - Podmiot, którego podstawowa działalność ma 

charakter pomocniczy w stosunku do podstawowej działalności 
jednego lub więcej banków, a w szczególności polega na 
zarządzaniu własnym lub powierzonym majątkiem lub świadczeniu 
usług w zakresie przetwarzania danych stanowi: 
a) holding bankowy zagraniczny, 
b) holding hybrydowy, 
c) przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych. 

c 

art. 4 
ust. 1 pkt 

12 
PrBank 

  

17. Prawo bankowe - Właściwe władze nadzorcze to: 
a) władze uprawnione na mocy obowiązujących przepisów do 
sprawowania nadzoru nad podmiotami działającymi na rynku finansowym, 
b) władze uprawnione na mocy obowiązujących przepisów do 
sprawowania nadzoru, kontroli i zarządu nad podmiotami działającymi na 
rynku finansowym, 
c) władze uprawnione na mocy obowiązujących przepisów do 
sprawowania nadzoru i zarządu nad podmiotami działającymi na rynku 
finansowym. 

a 
art. 4  

ust. 13 
PrBank 

  
18. Prawo bankowe - Znaczący wpływ to: 

a) zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie 
wyznaczania kierunków polityki finansowej i operacyjnej, z wyjątkiem 
polityki dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej innego 
podmiotu, 
b) zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie 
wyznaczania kierunków polityki finansowej i operacyjnej, w tym również 
dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej innego podmiotu, 
c) zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania 
kierunków polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej 
podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej innego podmiotu. 

c 

art. 4 
ust. 1 pkt 

14 
PrBank 

  
19. Prawo bankowe - Posiadanie przez podmiot bezpośrednio lub 

pośrednio co najmniej 20% kapitału innego podmiotu lub prawa do 
wykonywania co najmniej 20% głosów w organach innego podmiotu 
to tak zwane: 
a) bliskie powiązania, 
b) powiązania znaczące, 
c) powiązania bezpośrednie. 

a 

art. 4 
ust. 1 pkt 

15a 
PrBank 



  
20. Prawo bankowe - Pozostawanie z innym podmiotem w związku 

gospodarczym, opartym na stałej współpracy, w szczególności 
wynikającej z zawartej umowy lub umów, który w ocenie Komisji 
Nadzoru Finansowego może mieć istotny wpływ na pogorszenie się 
sytuacji finansowej jednego z podmiotów to tak zwane: 
a) powiązania bezpośrednie, 
b) powiązania znaczące, 
c) bliskie powiązania. 

c 

art. 4 
ust. 1 pkt 

15b 
PrBank 

  
21. Prawo bankowe - Podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie 

to: 
a) jeden lub więcej podmiotów, z których przynajmniej jeden bezpośrednio 
lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na pozostałe lub które stanowią 
dla banku jedno ryzyko gospodarcze ze względu na to, że kondycja 
finansowa jednego z nich może mieć wpływ na spłatę zobowiązań przez 
pozostałe, 
b) co najmniej trzy podmioty, z których przynajmniej jeden bezpośrednio 
lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na pozostałe lub które stanowią 
dla banku jedno ryzyko gospodarcze ze względu na to, że kondycja 
finansowa jednego z nich może mieć wpływ na spłatę zobowiązań przez 
pozostałe, 
c) co najmniej dwa podmioty, z których przynajmniej jeden bezpośrednio 
lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na pozostałe lub które stanowią 
dla banku jedno ryzyko gospodarcze ze względu na to, że kondycja 
finansowa jednego z nich może mieć wpływ na spłatę zobowiązań przez 
pozostałe. 

c 

art. 4 
ust. 1 pkt 

16 
PrBank 

  
22. Prawo bankowe - Podmiot mający swoją siedzibę za granicą 

Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw 
członkowskich Unii Europejskiej prowadzący we własnym imieniu 
i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz 
nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów 
lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem 
zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza 
elektronicznego to: 
a) instytucja kredytowa, 
b) bank depozytowy, 
c) kasa depozytowa. 

a 

art. 4 
ust. 1 pkt 

17 
PrBank 

  
23. Prawo bankowe - Jednostka organizacyjna instytucji kredytowej 

wykonująca w jej imieniu i na jej rzecz wszystkie lub niektóre 
czynności wynikające z zezwolenia udzielonego tej instytucji 
kredytowej to: 
a) oddział instytucji kredytowej, przy czym wszystkie jednostki 
organizacyjne danej instytucji kredytowej odpowiadające powyższym 
cechom, utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za 
jeden oddział, 
b) oddział instytucji kredytowej, przy czym każda jednostka organizacyjna 
danej instytucji kredytowej odpowiadająca powyższym cechom, 
utworzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważana jest za 
osobny oddział, 
c) jednostka samodzielna, przy czym każda jednostka organizacyjna danej 
instytucji kredytowej odpowiadająca powyższym cechom, utworzona na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważana jest za osobną jednostkę. 

a 

art. 4 
ust. 1 pkt 

18 
PrBank 

  



24. Prawo bankowe - Oddział banku krajowego za granicą to: 
a) jednostka organizacyjna banku krajowego wykonująca w swoim 
imieniu, ale na jego rzecz wszystkie czynności wynikające z zezwolenia 
udzielonego bankowi krajowemu, przy czym wszystkie jednostki 
organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające powyższym 
cechom, utworzone na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska 
państwa, uważa się za jeden oddział, 
b) jednostka organizacyjna banku krajowego wykonująca w jego imieniu 
i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia 
udzielonego bankowi krajowemu, przy czym wszystkie jednostki 
organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające powyższym 
cechom, utworzone na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska 
państwa, uważa się za jeden oddział, 
c) jednostka organizacyjna banku krajowego wykonująca w swoim 
imieniu, ale na jego rzecz wszystkie czynności wynikające z zezwolenia 
udzielonego bankowi krajowemu, przy czym każdą jednostkę 
organizacyjną danego banku krajowego odpowiadającą powyższym 
cechom, utworzoną na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska 
państwa, uważa się za jeden osobny oddział. 

b 

art. 4 
ust. 1 pkt 

19 
PrBank 

  

25. Prawo bankowe - Oddział banku zagranicznego to: 
a) jednostka organizacyjna banku zagranicznego wykonująca w jego 
imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające 
z zezwolenia udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki 
organizacyjne danego banku zagranicznego odpowiadające powyższym 
cechom, utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za 
jeden oddział, 
b) jednostka organizacyjna banku zagranicznego wykonująca w swoim 
imieniu, ale na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające 
z zezwolenia udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki 
organizacyjne danego banku zagranicznego odpowiadające powyższym 
cechom, utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za 
jeden oddział, 
c) jednostka organizacyjna banku zagranicznego wykonująca w swoim 
imieniu, ale na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające 
z zezwolenia udzielonego temu bankowi, przy czym każdą jednostkę 
organizacyjną danego banku zagranicznego odpowiadającą powyższym 
cechom, utworzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za 
osobny oddział. 

a 

art. 4 
ust. 1 pkt 

20 
PrBank 

  
26. Prawo bankowe - Działalność transgraniczna to: 

a) wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium państwa 
goszczącego wszystkich lub niektórych czynności w zakresie 
wynikającym z udzielonego zezwolenia, za pomocą oddziału tej instytucji, 
b) wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub przez bank krajowy na terytorium państwa 
goszczącego wszystkich lub niektórych czynności w zakresie 
wynikającym z udzielonego zezwolenia, za pomocą oddziału tej instytucji 
lub banku, 
c) wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub przez bank krajowy na terytorium państwa goszczącego 
wszystkich lub niektórych czynności w zakresie wynikającym 
z udzielonego zezwolenia, bez uczestnictwa oddziału tej instytucji lub 
banku. 

c 

art. 4 
ust. 1 pkt 

21 
PrBank 

  
27. Prawo bankowe - Instytucja pośrednicząca to: b art. 4 



a) bank zleceniodawcy lub bank beneficjenta uczestniczący 
w wykonywaniu przelewów transgranicznych, 
b) bank lub inna instytucja uczestnicząca w wykonywaniu przelewów 
transgranicznych, niebędąca bankiem zleceniodawcy ani bankiem 
beneficjenta, 
c) wyłącznie bank beneficjenta uczestniczący w wykonywaniu przelewów 
transgranicznych. 

ust. 1 pkt 
24 

PrBank 

  
28. Prawo bankowe - Podmiot dominujący w holdingu finansowym lub 

hybrydowym, który nie jest podmiotem zależnym w stosunku do 
instytucji kredytowej działającej na podstawie zezwolenia 
udzielonego w tym samym państwie lub w stosunku do instytucji 
finansowej z siedzibą na terytorium tego samego państwa, lub nie 
jest podmiotem zależnym w stosunku do banku krajowego, jeżeli 
podmiot ten ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to: 
a) unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym, 
b) instytucja dominująca w państwie członkowskim, 
c) podmiot dominujący w holdingu finansowym w państwie członkowskim. 

c 

art. 4 
ust. 1 pkt 

29 
PrBank 

  
29. Prawo bankowe - Od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego 

rozstrzygającej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy podmiot 
uznany za podmiot dominujący lub za podmiot posiadający bliskie 
powiązania z bankiem może wnieść skargę do sądu 
administracyjnego w terminie: 
a) 7 dni od dnia doręczenia decyzji, 
b) 14 dni od dnia doręczenia decyzji, 
c) 21 dni od dnia doręczenia decyzji. 

b 
art. 4a  
ust. 2 

PrBank 

  
30. Prawo bankowe - Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na 

żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie 
rachunków tych wkładów: 
a) stanowi czynności bankowe, 
b) nie stanowi to czynności bankowych, 
c) nie stanowi to czynności bankowych, chyba że co innego wynika z ich 
treści. 

a 
art. 5 

ust. 1 pkt 
1 PrBank 

  
31. Prawo bankowe - Wydawanie instrumentu pieniądza 

elektronicznego: 
a) nie jest czynnością bankową, 
b) jest czynnością bankową, 
c) jest czynnością bankową, o ile jest ono dokonywane przez bank. 

b 

art. 5 
ust. 1 pkt 

6a 
PrBank 

  
32. Prawo bankowe - Udzielanie pożyczek pieniężnych: 

a) nie jest czynnością bankową, 
b) jest czynnością bankową, 
c) jest czynnością bankową, o ile jest dokonywane przez bank. 

c 
art. 5 

ust. 2 pkt 
1 PrBank 

  

33. Prawo bankowe - Operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, 
których przedmiotem są warianty: 
a) są to zawsze czynności bankowe, 
b) nie są to czynności bankowe, 
c) są to czynności bankowe, o ile są dokonywane przez banki. 

c 
art. 5 

ust. 2 pkt 
2 PrBank 

  
34. Prawo bankowe - Pośrednictwo w dokonywaniu przekazów 

pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym: 
a) nie jest czynnością bankową, 

c 
art. 5 

ust. 2 pkt 
10 



b) jest czynnością bankową, 
c) jest czynnością bankową, o ile jest dokonywane przez bank. 

PrBank 

  
35. Prawo bankowe - Bank może dokonywać, na warunkach 

uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki 
majątku dłużnika. Bank jest obowiązany do sprzedaży składników 
tego majątku w terminie: 
a) nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia, bez wyjątków, 
b) nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia, bez wyjątków, 
c) w odniesieniu do nieruchomości – w okresie nie dłuższym niż 5 lat od 
daty nabycia, zaś w odniesieniu do pozostałych składników majątku – 
w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia. 

c 
art. 6 

ust. 1 i 2 
PrBank 

  

36. Prawo bankowe - Bank może dokonywać, na warunkach 
uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki 
majątku dłużnika. Bank jest obowiązany do sprzedaży składników: 
a) zawsze, bez wyjątków, 
b) chyba że bank przejęte składniki majątku wykorzysta do prowadzenia 
własnej działalności bankowej, 
c) chyba że sprzedaż tych składników byłaby połączona z nadmiernymi 
kosztami, które czyniłyby taką sprzedaż nieopłacalną. 

b 
art. 6 
ust. 3 

PrBank 

  
37. Prawo bankowe - Powierzenie przez bank, w drodze pisemnej 

umowy, przeprowadzania audytu wewnętrznego banku 
przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu jest: 
a) co do zasady dozwolone, 
b) dozwolone, 
c) niedozwolone. 

c 
art. 6a  

ust. 1 i 2 
PrBank 

  
38. Prawo bankowe - Powierzenie przez bank, w drodze pisemnej umowy 

w imieniu i na rzecz banku, pośrednictwa w zakresie czynności 
bankowych na podstawie umowy agencyjnej, polegającego na 
zarządzaniu bankiem w rozumieniu art. 368 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych, a w szczególności zarządzaniu ryzykiem związanym 
z prowadzeniem działalności bankowej, w tym zarządzaniu aktywami 
i pasywami, dokonywaniu oceny zdolności kredytowej i analizy 
ryzyka kredytowego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 
zagranicznemu jest: 
a) co do zasady dozwolone, 
b) dozwolone, 
c) niedozwolone. 

c 
art. 6a  

ust. 1 i 2 
PrBank 

  
39. Prawo bankowe - Powierzenie przez bank, w drodze pisemnej umowy 

przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, pośrednictwa 
w imieniu i na rzecz banku w zakresie czynności bankowych na 
podstawie umowy agencyjnej, polegającego na zawieraniu i zmianie 
umów zawieraniu i zmianie umów kredytów i pożyczek pieniężnych 
udzielanych osobom fizycznym, w tym kredytu konsumenckiego w 
rozumieniu ustawy z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim  jest: 
a) co do zasady niedozwolone, 
b) dozwolone, 
c) niedozwolone. 

b 
art. 6a  
ust. 1 

PrBank 

  

40. Prawo bankowe - Oświadczenia woli związane z dokonywaniem 
czynności bankowych: 
a) nie mogą być składane w postaci elektronicznej, 

c 
art. 7 
ust. 1 

PrBank 



b) co do zasady mogą być składane w postaci elektronicznej, 
c) mogą być składane w postaci elektronicznej. 

  
41. Prawo bankowe - Dokumenty związane z czynnościami bankowymi 

mogą być sporządzane na informatycznych nośnikach danych, jeżeli 
dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, 
przekazane, przechowywane i zabezpieczone. Usługi związane 
z zabezpieczeniem tych dokumentów mogą być wykonywane: 
a) wyłącznie przez banki, 
b) wyłącznie przez banki i spółki tworzone przez banki z innymi 
podmiotami, 
c) przez banki, spółki tworzone przez banki z innymi podmiotami, a także 
przedsiębiorstwa pomocniczych usług bankowych. 

c 
art. 7 
ust. 2 

PrBank 

  
42. Prawo bankowe - Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej 

formę pisemną pod rygorem nieważności, zaś oświadczenie woli 
związane z dokonywaniem czynności bankowych zostało złożone 
w postaci elektronicznej uznaje się, że oświadczenie to: 
a) spełnia wymagania dotyczące formy, 
b) nie spełnia wymagań dotyczących formy, 
c) nie spełnia wymagań dotyczących formy, chyba że bank potwierdzi 
uznanie takiej formy oświadczenia. 

a 
art. 7 
ust. 3 

PrBank 

  
43. Prawo bankowe - Bank jest obowiązany do utrzymywania płynności 

płatniczej dostosowanej wyłącznie do: 
a) formy i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie 
wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności, 
b) rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie 
wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności, 
c) rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie wszystkich 
zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności. 

b 
art. 8 

PrBank 

  
44. Prawo bankowe - W banku funkcjonuje system zarządzania, 

stanowiący zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do 
procesów decyzyjnych, zachodzących w banku oraz do oceny 
prowadzonej działalności bankowej. W ramach systemu zarządzania 
w banku funkcjonuje co najmniej: 

a) system zarządzania ryzykiem, 
b) system zarządzania ryzykiem, system kontroli wewnętrznej, 
c) system audytu, zarządzania ryzykiem, jakością, a także system kontroli 
wewnętrznej. 

b 
art. 9  

ust. 1–3 
PrBank 

  
45. Prawo bankowe - Zarząd banku projektuje, wprowadza oraz 

zapewnia działanie systemu zarządzania. Nadzór nad 
wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocena adekwatności 
i skuteczności tego systemu należy do: 
a) prezesa zarządu, 
b) zarządu, 
c) rady nadzorczej. 

c 
art. 9a  

ust. 1–2 
PrBank 

  
46. Prawo bankowe - Audyt wewnętrzny w banku: 

a) wchodzi w skład systemu zarządzania ryzykiem, 
b) wchodzi w skład systemu kontroli wewnętrznej, 
c) nie wchodzi ani w skład systemu zarządzania ryzykiem, ani w skład 
systemu kontroli wewnętrznej. 

b 
art. 9c  
ust. 2 

PrBank 

  



47. Prawo bankowe - Do określonych w ustawie decyzji Prezesa NBP 
w przedmiocie udzielenia zgody stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 
o ile ustawa z 29.8.1987 r. – Prawo bankowe nie stanowi inaczej. 
Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie; nakazania 
bankowi zmiany lub rozwiązania umowy, nakazania bankowi 
wstrzymania wypłat z zysku lub nałożenia na bank dodatkowego 
wymogu kapitałowego: 
a) nie mają mocy ostatecznych decyzji administracyjnych, 
b) mają moc ostatecznych decyzji administracyjnych, ale podlegają 
wykonaniu po upływie 7 dni od ich ogłoszenia, 
c) mają moc ostatecznych decyzji administracyjnych i podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu. 

c 
art. 11  

ust. 1 i 2 
PrBank 

  
48. Prawo bankowe - Do terminowych operacji finansowych, będących 

przedmiotem umów zawartych przez bank lub instytucję finansową: 
a) stosuje się przepisy o grach hazardowych oraz art. 413 KC, 
b) nie stosuje się przepisów o grach hazardowych, ale stosuje się art. 413 
KC, 
c) nie stosuje się przepisów o grach hazardowych oraz art. 413 KC. 

c 
art. 7a 
PrBank 

  
49. Prawo bankowe - Trwały nośnik to: 

a) nośnik umożliwiający użytkownikowi zachowywanie adresowanych do 
niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres 
odpowiedni do celów, którym te informacje służą, i pozwalający na 
odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej i zmienionej 
postaci, 
b) nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych 
do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres 
odpowiedni do celów, którym te informacje służą, i pozwalający na 
odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, 
c) nośnik umożliwiający użytkownikowi przetwarzanie adresowanych do 
niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres 
odpowiedni do celów, którym te informacje służą, i pozwalający na 
odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 

b 

art. 4 
ust. 1 pkt 

46 
PrBank 

  
 

 
Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków  

 
1. Prawo bankowe - Banki mogą być tworzone wyłącznie jako: 

a) banki spółdzielcze lub banki w formie spółek akcyjnych, 
b) banki państwowe, banki spółdzielcze lub banki w formie spółek 
akcyjnych albo akcyjnych, 
c) banki państwowe, banki spółdzielcze lub banki w formie spółek 
akcyjnych. 

c 
art. 12 
PrBank 

  
2. Prawo bankowe - Założycielami banku w formie spółki akcyjnej mogą 

być wyłącznie osoby: 
a) prawne, 
b) prawne i osoby fizyczne, z tym że założycieli nie może być mniej niż 3. 
Nie dotyczy to banku, którego założycielem jest Skarb Państwa, bank 
krajowy, instytucja kredytowa, bank zagraniczny, krajowy lub zagraniczny 
zakład ubezpieczeń lub międzynarodowa instytucja finansowa, 
c) prawne i osoby fizyczne, z tym że założycieli nie może być mniej niż 5. 

b 
art. 13  

ust. 1 i 3 
PrBank 

  



3. Prawo bankowe - Założycielami banku spółdzielczego mogą być: 
a) osoby fizyczne lub osoby prawne, 
b) osoby fizyczne lub osoby prawne, w liczbie określonej ustawą 
z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 
ze zm.), 
c) tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni, 
określonej ustawą z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze. 

c 
art. 13  
ust. 2 

PrBank 

  
4. Prawo bankowe - Zarząd banku działa i wykonuje swoje funkcje: 

a) w dowolnym miejscu określonym we wniosku o rejestrację banku, 
b) w dowolnym miejscu określonym w regulaminie wewnętrznym banku, 
c) w siedzibie określonej w statucie banku. 

c 
art. 13a 
PrBank 

  

5. Prawo bankowe - Bank państwowy może być utworzony przez Radę 
Ministrów w drodze: 
a) rozporządzenia, 
b) zarządzenia, 
c) uchwały. 

a 
art. 14  
ust. 1 

PrBank 

  

6. Prawo bankowe - Bank państwowy: 
a) podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, 
b) nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego z wyjątkami 
określonymi w ustawie, 
c) nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

c 
art. 14  
ust. 3 

PrBank 

  
7. Prawo bankowe - Organami banku państwowego są wyłącznie: 

a) rada nadzorcza i prezes zarządu, 
b) rada nadzorcza i zarząd, 
c) rada nadzorcza, komisja rewizyjna, zarząd i prezes zarządu. 

b 
art. 15  
ust. 1 

PrBank 

  
8. Prawo bankowe - Członkowie zarządów lub rad nadzorczych banków 

państwowych nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną. 
Czy mogą być członkami zarządu lub rady nadzorczej innego 
banku?: 
a) tak, bez ograniczeń, 
b) nie, chyba że bank państwowy jest akcjonariuszem tego banku, 
c) tak, chyba że bank państwowy jest akcjonariuszem tego banku. 

b 
art. 15  
ust. 2 

PrBank 

  
9. Prawo bankowe - Radę nadzorczą banku państwowego powołuje się 

spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu 
finansów na: 
a) rok, 
b) 3 lata, 
c) 5 lat. 

b 
art. 16  
ust. 1 

PrBank 

  
10. Prawo bankowe - Przewodniczącego rady nadzorczej banku 

państwowego powołuje i odwołuje: 
a) Prezes RM, 
b) Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek ministra właściwego do 
spraw Skarbu Państwa, 
c) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, na wniosek Komisji 
Nadzoru Finansowego. 

a 
art. 16  
ust. 1 

PrBank 

  
11. Prawo bankowe - Członkowie rady nadzorczej banku państwowego 

są powoływani spośród osób niebędących członkami zarządu tego 
banku przez: 

a 
art. 16  
ust. 2 

PrBank 



a) Prezesa RM, 
b) Komisję Nadzoru Finansowego, 
c) Ministra Skarbu Państwa. 

  
12. Prawo bankowe - Prezesa zarządu banku państwowego powołuje 

i odwołuje: 
a) rada nadzorcza, 
b) Komisja Nadzoru Finansowego, 
c) Prezes RM. 

a 
art. 17  
ust. 1 

PrBank 

  
13. Prawo bankowe - Członków zarządu banku państwowego poza 

prezesem powołuje i odwołuje rada nadzorcza, na wniosek: 
a) Prezesa RM, 
b) Komisji Nadzoru Finansowego, 
c) prezesa zarządu banku. 

c 
art. 17  
ust. 2 

PrBank 

  
14. Prawo bankowe - Uchwałę zarządu banku państwowego w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa lub statutem 
banku uchyla: 
a) rada nadzorcza, 
b) sąd administracyjny, 
c) Komisja Nadzoru Finansowego. 

a 
art. 18  
ust. 3 

PrBank 

  
15. Prawo bankowe - Szczegółowy zakres działania rady nadzorczej 

i zarządu banku państwowego oraz osoby uprawnione do 
reprezentowania banku określa: 
a) statut banku państwowego, 
b) regulamin banku państwowego, 
c) uchwała zarządu banku państwowego. 

a 
art. 18  
ust. 5 

PrBank 

  
16. Prawo bankowe - Statut bankowi państwowemu nadaje: 

a) Minister Finansów, w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa, 
w drodze zarządzenia, 
b) Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Finansów, po 
zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, w drodze zarządzenia, 
c) Prezes RM, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, 
w drodze rozporządzenia. 

c 
art. 19 
PrBank 

  
17. Prawo bankowe - Bankiem spółdzielczym jest bank w rozumieniu art. 

2 pkt 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Statut banku spółdzielczego 
pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie: 
a) pisemnej, 
b) aktu notarialnego, 
c) pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 

b 
art. 20  

ust. 1 i 2 
PrBank 

  
18. Prawo bankowe - Do utworzenia i działalności banku w formie spółki 

akcyjnej stosuje się: 
a) wyłącznie przepisy ustawy o utworzeniu i działalności banku w formie 
spółki akcyjnej, 
b) wyłącznie przepisy ustawy o utworzeniu i działalności banku w formie 
spółki akcyjnej, z wyjątkami określonymi w przepisach Kodeku spółek 
handlowych, 
c) przepisy ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych, o ile 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

c 
art. 21 
PrBank 

  



19. Prawo bankowe - Funkcję organu nadzoru pełni w banku w formie 
spółki akcyjnej rada nadzorcza, składająca się co najmniej: 
a) z 3 osób fizycznych, 
b) z 5 osób fizycznych, 
c) z 7 osób fizycznych. 

b 
art. 22  
ust. 1 

PrBank 

  
20. Prawo bankowe - Członków rady nadzorczej w banku w formie spółki 

akcyjnej powołuje i odwołuje: 
a) walne zgromadzenie, 
b) Komisja Nadzoru Finansowego, 
c) Komisja Nadzoru Finansowego w porozumieniu z walnym 
zgromadzeniem. 

a 
art. 22  
ust. 2 

PrBank 

  

21. Prawo bankowe - Bank w formie spółki akcyjnej informuje Komisję 
Nadzoru Finan-sowego o składzie rady nadzorczej oraz o zmianie jej 
składu: 
a) nie później niż po upływie 7 dni od jej dowołania lub po dokonaniu 
zmiany jej składu, 
b) nie później niż po upływie 14 dni od jej dowołania lub po dokonaniu 
zmiany jej składu, 
c) niezwłocznie po jej powołaniu lub po dokonaniu zmiany jej składu. 

c 
art. 22  
ust. 3 

PrBank 

  
22. Prawo bankowe - Zarząd banku w formie spółki akcyjnej składa się 

co najmniej z: 

a) 3 osób fizycznych, 
b) 5 osób fizycznych, 
c) 7 osób fizycznych. 

a 
art. 22a 
ust. 1 

PrBank 

  
23. Prawo bankowe - Powołanie dwóch członków zarządu banku 

w formie spółki akcyjnej, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji 
Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje: 

a) walne zgromadzenie, 
b) rada nadzorcza, 
c) zarząd. 

b 
art. 22b 
ust. 1 

PrBank 

  
24. Prawo bankowe - Komisja Nadzoru Finansowego obligatoryjnie 

odmawia wyrażenia zgody na powołanie członka zarządu banku, 
w tym prezesa, jeżeli: 
a) osoba wskazana we wniosku rady nadzorczej spowodowała 
udokumentowane straty w miejscu pracy albo w związku z pełnieniem 
funkcji członka organu osoby prawnej, 
b) osoba wskazana we wniosku rady nadzorczej była karana za 
przestępstwo inne niż przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, 
c) przeciwko osobie wskazanej we wniosku rady nadzorczej prowadzone 
jest postępowanie karne lub postępowanie w sprawie o przestępstwo 
skarbowe. 

a 
art. 22b 

ust. 3 pkt 
2 PrBank 

  

25. Prawo bankowe - Osoba zamierzająca bezpośrednio lub pośrednio 
objąć lub nabyć akcje banku w formie spółki akcyjnej jest 
obowiązana wystąpić każdorazowo z wnioskiem o wydanie przez 
Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wykonywanie prawa 
głosu na walnym zgromadzeniu, jeżeli w wyniku objęcia lub nabycia 
akcji osiągnęłaby lub przekroczyła: 
a) 500 tys. wartości nabytych lub objętych akcji, 
b) kolejnych, określonych wartości procentowych głosów na walnym 
zgromadzeniu, 

b 
art. 25  
ust. 1 

PrBank 



c) 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 

  
26. Prawo bankowe - Osoba, która objęła lub nabyła akcje banku 

w formie spółki akcyjnej, jest każdorazowo obowiązana niezwłocznie 
powiadomić o tym bank, którego akcje nabyła lub objęła, jeżeli 
stanowią one wraz z akcjami objętymi lub nabytymi wcześniej pakiet 
powodujący osiągnięcie lub przekroczenie progu 5%, 10%, 20%, 
25%, 33%, 50%, 66% i 75% głosów na walnym zgromadzeniu. Bank 
przesyła Komisji Nadzoru Finansowego powiadomienie w terminie: 
a) 14 dni od daty jego otrzymania, 
b) 30 dni od daty jego otrzymania, 
c) 30 dni od daty jego wydania. 

a 
art. 25  
ust. 6 

PrBank 

  

27. Prawo bankowe - Obowiązek powiadomienia o zamiarze sprzedaży 
akcji banku w formie spółki akcyjnej spoczywa na osobie, która 
zamierza zbyć pakiet akcji: 
a) uprawniający do wykonywania ponad 7% głosów na walnym 
zgromadzeniu, 
b) uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu lub w wyniku zbycia którego pozostały w jej posiadaniu 
pakiet akcji będzie uprawniał do wykonywania mniej niż 5%, 10%, 20%, 
23%, 51%, 65% i 85% głosów na walnym zgromadzeniu, 
c) uprawniający do wykonywania ponad 10% głosów na walnym 
zgromadzeniu lub w wyniku zbycia którego pozostały w jej posiadaniu 
pakiet akcji będzie uprawniał do wykonywania mniej niż 10%, 20%, 25%, 
33%, 50%, 66% i 75% głosów na walnym zgromadzeniu. 

c 
art. 25  
ust. 9 

PrBank 

  

28. Prawo bankowe - W odniesieniu do baków w formie spółek 
akcyjnych nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot zależny: 
a) nie jest uważane za nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot 
dominujący, 
b) co do zasady nie jest uważane za nabycie lub posiadanie akcji przez 
podmiot dominujący, 
c) uważa się za nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot dominujący. 

c 
art. 27  
ust. 1 

PrBank 

  
29. Prawo bankowe - Akcje banków, z wyłączeniem akcji 

zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z 29.7.2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi, są akcjami imiennymi. Zbycie 
akcji imiennych przez akcjonariuszy wymaga zezwolenia Komisji 
Nadzoru Finansowego w okresie: 
a) roku, licząc od daty wpisania banku do rejestru przedsiębiorców,  
b) 3 lat, licząc od daty wpisania banku do rejestru przedsiębiorców,  
c) 5 lat, licząc od daty wpisania banku do rejestru przedsiębiorców.  

a 
art. 28  
ust. 1 

PrBank 

  
30. Prawo bankowe - W razie wykluczenia akcji banku z obrotu na rynku 

regulowanym lub zniesienia dematerializacji akcji banku zgodnie 
z przepisami ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi akcje na okaziciela: 
a) podlegają zamianie na akcje imienne, 
b) nie podlegają zamianie na akcje imienne, 
c) nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyjątkiem sytuacji 
określonych enumeratywnie w ustawie. 

a 
art. 28  
ust. 2 

PrBank 

  

31. Prawo bankowe - Utworzenie banku może nastąpić po spełnieniu 
szeregu warunków określonych w ustawie z 29.8.1987 r. – Prawo 
bankowe. Jednym z takich warunków jest przedstawienie przez 

a 
art. 30  
ust. 1 

PrBank 



założycieli planu działalności banku wskazującego, że działalność ta 
będzie bezpieczna dla środków pieniężnych gromadzonych w banku. 
Plan taki powinien obejmować co najmniej: 
a) 3 lata, 
b) 5 lat, 
c) 10 lat. 

  

32. Prawo bankowe - Kapitał założycielski banku: 
a) może pochodzić z pożyczki lub kredytu, a także ze źródeł 
nieudokumentowanych, o ile źródła te zostaną udokumentowane w ciągu 
roku od utworzenia banku, 
b) może pochodzić z pożyczki lub kredytu, ale nie może pochodzić ze 
źródeł nieudokumentowanych, 
c) nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu, lub źródeł 
nieudokumentowanych. 

c 
art. 30  
ust. 5 

PrBank 

  
33. Prawo bankowe - Do utworzenia banku w formie spółki akcyjnej oraz 

banku spółdzielczego: 
a) potrzebne jest uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, 
b) nie jest potrzebne uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru 
Finansowego, 
c) nie jest potrzebne uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, 
z wyjątkami określonymi ustawą. 

a 
art. 30a 
PrBank 

  
34. Prawo bankowe - Jeżeli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

utworzenie banku występuje do Komisji Nadzoru Finansowego 
więcej niż 10 założycieli, są oni obowiązani ustanowić 1–3 
pełnomocników, którzy będą ich reprezentować wobec Komisji 
Nadzoru Finansowego w okresie poprzedzającym wydanie 
zezwolenia na utworzenie banku. Pełnomocnictwo powinno być 
sporządzone w formie: 
a) pisemnej dla celów dowodowych, 
b) pisemnej pod rygorem nieważności, 
c) aktu notarialnego. 

c 
art. 31  
ust. 4 

PrBank 

  
35. Prawo bankowe - Wnoszony przez założycieli banku kapitał 

założycielski, co do zasady, nie może być niższy od równowartości 
w złotych 5 milionów euro przeliczonej według kursu średniego 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 
wydania zezwolenia na utworzenie banku. W przypadku jednak 
banków spółdzielczych, których założyciele wyrazili zamiar zawarcia 
umowy zrzeszenia, na podstawie ustawy o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, kapitał 
założycielski nie może być niższy od równowartości w złotych: 
a) 1 miliona euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na 
utworzenie banku, 
b) 10 milionów euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia 
na utworzenie banku, 
c) 20 milionów euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia 
na utworzenie banku. 

a 
art. 32  

ust. 1 i 2 
PrBank 

  
36. Prawo bankowe - Pokrycie pełnej kwoty kapitału założycielskiego 

banku w formie spółki akcyjnej oraz banku spółdzielczego powinno 
a 

art. 32  
ust. 5 



nastąpić: 
a) przed złożeniem przez bank państwowy do Komisji Nadzoru 
Finansowego wniosku o zezwolenie na rozpoczęcie działalności, 
b) po złożeniu przez bank państwowy do Komisji Nadzoru Finansowego 
wniosku o zezwolenie na rozpoczęcie działalności, 
c) wraz ze złożeniem przez bank państwowy do Komisji Nadzoru 
Finansowego wniosku o zezwolenie na rozpoczęcie działalności. 

PrBank 

  
37. Prawo bankowe - Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzję 

w przedmiocie zezwolenia na utworzenie banku w terminie 
nieprzekraczającym: 

a) 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia. Termin 
ten może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony do 6 miesięcy, 
b) 6 miesięcy od daty otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia. Termin 
ten może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony do 12 miesięcy, 
c) 12 miesięcy od daty otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia. Termin 
ten może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony do 18 miesięcy. 

a 
art. 33  

ust. 1 i 2 
PrBank 

  
38. Prawo bankowe - Komisja Nadzoru Finansowego: 

a) może być uczestnikiem w postępowaniu rejestrowym dotyczącym 
banku, 
b) zawsze jest uczestnikiem w postępowaniu rejestrowym dotyczącym 
banku, 
c) nie może być uczestnikiem w postępowaniu rejestrowym dotyczącym 
banku. 

a 
art. 35 
PrBank 

  
39. Prawo bankowe - Bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu 

zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na rozpoczęcie przez bank działalności występuje: 
a) zarząd banku, 
b) rada nadzorcza, 
c) walne zgromadzenie. 

a 
art. 36  

ust. 1 i 2 
PrBank 

  

40. Prawo bankowe - Jeżeli nie zostały spełnione wymagania 
obowiązujące przy tworzeniu banków lub zamierzona działalność 
banku naruszałaby przepisy prawa, interesy klientów albo nie 
gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych w banku środków 
lub gdy przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub 
zamieszkania założyciela lub jego powiązania z innymi podmiotami 
mogłyby uniemożliwić skuteczne sprawowanie nadzoru nad 
bankiem, Komisja Nadzoru Finansowego: 
a) odmawia wydania zezwolenia na utworzenie banku lub na zmianę jego 
statutu, 
b) może odmówić wydania zezwolenia na utworzenie banku lub na zmianę 
jego statutu, 
c) wydaje zezwolenie na utworzenie banku lub na zmianę jego statutu, 
z zastrzeżeniem, że wejdzie ono w życie po usunięciu przeszkód. 

a 
art. 37 
PrBank 

  
41. Prawo bankowe - Zezwolenie na rozpoczęcie przez bank działalności, 

wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, traci moc, jeżeli 
bank rozpoczął działalność w terminie: 
a) 6 miesięcy od wydania zezwolenia na utworzenie banku, 
b) roku od wydania zezwolenia na utworzenie banku, 
c) 3 lat od wydania zezwolenia na utworzenie banku. 

b 
art. 38 
PrBank 

  
42. Prawo bankowe - Utworzenie za granicą banku przez bank krajowy, b art. 39  



jak również utworzenie oddziału banku krajowego za granicą co do 
zasady wymaga zezwolenia: 
a) Komisji Nadzoru Finansowego, wydanego po uzgodnieniu z Ministrem 
Finansów, na wniosek zainteresowanego banku, 
b) Komisji Nadzoru Finansowego, 
c) Ministra Skarbu Państwa w porozumieniu z Komisją Nadzoru 
Finansowego. 

ust. 1 
PrBank 

  
43. Prawo bankowe - Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju 

następuje na podstawie zezwolenia: 
a) Komisji Nadzoru Finansowego, wydanego po uzgodnieniu z Ministrem 
Finansów, na wniosek zainteresowanego banku, 
b) Komisji Nadzoru Finansowego, wydanego po uzgodnieniu z Ministrem 
Skarbu Państwa, 
c) Ministra Skarbu Państwa w porozumieniu z Komisją Nadzoru 
Finansowego. 

a 
art. 40  
ust. 1 

PrBank 

  
44. Prawo bankowe - Oddziały banków zagranicznych: 

a) co do zasady nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców, 
b) nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców, 
c) podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców. 

c 
art. 40  
ust. 5 

PrBank 

  
45. Prawo bankowe - Oddział banku zagranicznego działa na podstawie 

regulaminu nadanego przez: 

a) bank zagraniczny, 
b) Komisję Nadzoru Finansowego, 
c) Ministra Finansów w drodze zarządzenia. 

a 
art. 40  
ust. 7 

PrBank 

  
46. Prawo bankowe - Oddział banku zagranicznego jest obowiązany 

między innymi do; używania firmy banku zagranicznego w języku 
państwa jego siedziby wraz z przetłumaczonym na język polski 
określeniem formy prawnej banku oraz dodaniem wyrazów „oddział 
w Polsce”, działania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem czy 
przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących jego 
działalności w siedzibie oddziału. Rachunkowość takiego oddziału 
prowadzona jest: 
a) oddzielnie dla tego oddziału, w języku polskim, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi banki krajowe, 
b) oddzielnie dla tego oddziału, w języku siedziby banku głównego, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi banki krajowe, 
c) w języku siedziby banku głównego, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi banki krajowe. Rachunkowość oddziału może być 
prowadzona wspólnie z rachunkowością banku głównego. 

a 
art. 40a 
ust. 1 

PrBank 

  
47. Prawo bankowe - Banki zagraniczne i instytucje kredytowe mogą 

otwierać w Polsce swoje przedstawicielstwa na podstawie 
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego: 
a) na wniosek Ministra Skarbu Państwa, 
b) na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, 
c) po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, 
na wniosek zainteresowanego banku lub instytucji kredytowej. 

c 
art. 42  
ust. 1 

PrBank 

  
48. Prawo bankowe - Przekształcenie banku państwowego w bank 

w formie spółki akcyjnej jest: 
a) możliwe, 
b) niemożliwe, 

a 
art. 43 
PrBank 



c) co do zasady niemożliwe. 

  
49. Prawo bankowe - Bank państwowy może być przekształcony: 

a) w bank działający w każdej, prawnie dopuszczalnej formie prawej, 
b) jedynie w bank działający w formie spółki akcyjnej, 
c) w bank działający w formie spółki akcyjnej lub w bank spółdzielczy. 

b 
art. 43 
PrBank 

  
50. Prawo bankowe - Przekształcenia banku państwowego w spółkę 

akcyjną z udziałem Skarbu Państwa dokonuje: 
a) Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Ministra Skarbu Państwa, 
w drodze decyzji, 
b) Minister Skarbu Państwa, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru 
Finansowego, w drodze rozporządzenia, 
c) Prezes RM, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, 
w drodze rozporządzenia. 

c 
art. 44 
pkt 1 

PrBank 

  
51. Prawo bankowe - Prezes RM, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru 

Finansowego, w drodze rozporządzenia przekształca bank 
państwowy w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu Państwa. 
Określenia, w jakim zakresie majątek banku państwowego zostanie 
wniesiony do spółki akcyjnej na pokrycie kapitału akcyjnego, 
w jakim zaś nastąpi zbycie tego majątku tworzonej spółce z udziałem 
Skarbu Państwa dokonuje: 
a) Prezes RM, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego 
w drodze rozporządzenia, 
b) Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Ministra Skarbu Państwa 
w drodze decyzji, 
c) Minister Skarbu Państwa, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru 
Finansowego w drodze rozporządzenia. 

a 
art. 44 
PrBank 

  
52. Prawo bankowe - Przekształcenie banku państwowego w spółkę 

akcyjną nie powoduje zmian w zakresie zawartych przez bank umów 
i uprawnień z tytułu decyzji administracyjnych. Przekształcenie 
banku następuje na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 
przekształcenia. Bank w formie spółki akcyjnej wchodzi we 
wszystkie prawa i obowiązki przekształcanego banku państwowego 
z dniem: 

a) przekształcenia, 
b) następującym po upływie 7 dni od dnia przekształcenia, 
c) następującym po upływie 30 dni od dnia przekształcenia. 

a 
art. 45 
PrBank 

  
53. Prawo bankowe - Instytucja kredytowa, prowadząca działalność 

bankową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział, 
może utworzyć bank krajowy w formie spółki akcyjnej przez 
wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego wszystkich składników 
majątkowych tego oddziału, przeznaczonych do prowadzenia 
działalności przez ten oddział: 
a) zawsze, 
b) o ile stanowią one przedsiębiorstwo lecz nie jego zorganizowaną część, 
c) żadna odpowiedź nie jest poprawna. 

c 
art. 42a 
ust. 1 

PrBank 

  
54. Prawo bankowe - Bank krajowy utworzony przez instytucję 

kredytową prowadzącą działalność bankową na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział rozpoczyna działalność 
po: 
a) zatwierdzeniu uchwały o utworzeniu przez Komisję Nadzoru 

b 
art. 42e 
ust. 1 

PrBank 



Finansowego, 
b) wpisie do rejestru przedsiębiorców, 
c) wpisie do rejestru banków. 

  
55. Prawo bankowe - Wykreślenie oddziału instytucji kredytowej z 

rejestru przedsiębiorców jest dokonywane w dniu wpisania banku 
krajowego do rejestru przedsiębiorców: 
a) na wniosek, 
b) z urzędu, 
c) obie odpowiedzi są prawidłowe. 

b 
art. 42e 
ust. 1 

PrBank 

  
56. Prawo bankowe - Bank krajowy utworzony przez instytucję 

kredytową prowadzącą działalność bankową na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział jest obowiązany 
utrzymywać współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej: 
a) 10% przez pierwsze 14 miesięcy działalności, 
b) 12% przez pierwsze 18 miesięcy działalności, 
c) 14% przez pierwsze 16 miesięcy działalności. 

b 
art. 42f 
ust. 1 

PrBank 

  
 

 
Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa 
goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

rachunki bankowe oraz rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków
  

 
1. Prawo bankowe - Bank krajowy może prowadzić działalność na 

terytorium państwa goszczącego poprzez oddział lub w ramach 
działalności transgranicznej. Bank krajowy, który zamierza utworzyć 
oddział na terytorium państwa goszczącego, zawiadamia o tym 
w formie pisemnej: 
a) Ministra Skarbu Państwa, 
b) Komisję Nadzoru Finansowego, 
c) Ministra Finansów. 

b 
art. 48a 

i 48c ust. 
1 PrBank 

  

2. Prawo bankowe - Bank krajowy może prowadzić działalność na 
terytorium państwa goszczącego poprzez oddział lub w ramach 
działalności transgranicznej. Bank krajowy, który zamierza utworzyć 
oddział na terytorium państwa goszczącego, zawiadamia o tym 
w formie pisemnej Komisję Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru 
Finansowego przesyła zawiadomienie właściwym władzom 
nadzorczym państwa goszczącego wraz z informacjami o kwocie 
funduszy własnych i wysokości współczynnika wypłacalności 
banku, który zamierza utworzyć oddział w terminie: 
a) miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia lub jego uzupełnienia, 
b) 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia lub jego uzupełnienia, 
c) 6 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia lub jego uzupełnienia. 

b 
art. 48c  
ust. 1 i 4 
PrBank 

  

3. Prawo bankowe - Bank krajowy, który zamierza prowadzić 
działalność transgraniczną, zawiadamia o tym Komisję Nadzoru 
Finansowego. Zawiadomienie powinno wskazywać każdorazowo 
czynności wynikające z udzielonego bankowi zezwolenia, jakie bank 
zamierza wykonywać. Komisja Nadzoru Finansowego przesyła 
zawiadomienie właściwym władzom nadzorczym państwa 
goszczącego, powiadamia o tym zainteresowany bank w terminie: 
a) 14 dni od dnia jego otrzymania, 

b 
art. 48f  

ust. 1 i 2 
PrBank 



b) miesiąca od dnia jego otrzymania, 
c) 3 miesięcy od dnia jego otrzymania. 

  
4. Prawo bankowe - Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia 

właściwe władze nadzorcze państwa goszczącego o utracie przez 
bank krajowy, prowadzący działalność na jego terytorium, 
zezwolenia na jego utworzenie: 
a) niezwłocznie, 
b) w terminie 3 dni, 
c) w terminie 7 dni. 

a 
art. 48g 
PrBank 

  
5. Prawo bankowe - Czy instytucja kredytowa może prowadzić 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział 
lub w ramach działalności transgranicznej?: 
a) nie, 
b) co do zasady nie, 
c) tak. 

c 
art. 48i 
PrBank 

  
6. Prawo bankowe - Rachunki oszczędnościowe, rachunki 

oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat 
oszczędnościowych mogą być prowadzone przez banki wyłącznie 
dla: 
a) osób fizycznych, 
b) osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych, 
c) osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych, pracowniczych 
kas zapomogowo-pożyczkowych. 

c 
art. 49  
ust. 3 

PrBank 

  

7. Prawo bankowe - Rachunek bankowy może być prowadzony dla 
kilku osób fizycznych, kilku jednostek samorządu terytorialnego 
albo stron umowy o współpracy w rozumieniu ustawy z 9.6.2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze. Jest to tzw. rachunek: 

a) łączony, 
b) łączny, 
c) wspólny. 

c 
art. 51 
PrBank 

  
8. Prawo bankowe - W przypadku rachunku wspólnego prowadzonego 

dla osób fizycznych wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla 
pozostałych współposiadaczy może (mogą): 
a) tylko wszyscy współposiadacze rachunku, razem, 
b) zawsze każdy ze współposiadaczy rachunku, 
c) każdy ze współposiadaczy rachunku, o ile umowa rachunku bankowego 
nie stanowi inaczej. 

c 
art. 51a 

pkt 2 
PrBank 

  
9. Prawo bankowe - Rachunek wspólny dla jednostek samorządu 

terytorialnego może być prowadzony: 
a) bez względu na cel, jakiemu ma służyć prowadzenie takiego rachunku, 
b) wyłącznie w związku ze wspólnym wykonywaniem zadań publicznych, 
z wyjątkiem przypadku, gdy ma on służyć realizacji przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
c) wyłącznie w związku ze wspólnym wykonywaniem zadań publicznych, 
w tym dla realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. 

c 
art. 51b 
ust. 1 

PrBank 

  
10. Prawo bankowe - Bank może wydać posiadaczowi rachunku 

oszczędnościowego oraz posiadaczowi rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej imienną książeczkę oszczędnościową lub inny 

a 
art. 53  

ust. 1 i 2 
PrBank 



imienny dokument potwierdzający zawarcie umowy. W nazwie 
dokumentu należy użyć w odpowiednim przypadku wyrazu 
„oszczędnościowy”. Wydanie tego dokumentu: 
a) zwalnia bank od obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku 
bankowego wyciągów z tego rachunku, 
b) nie zwalnia banku od obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku 
bankowego wyciągów z tego rachunku, 
c) nie zwalnia banku od obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku 
bankowego wyciągów z tego rachunku, chyba że posiadacz wyrazi na to 
zgodę. 

  
11. Prawo bankowe - Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach 

oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych 
oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej 
osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na 
podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego 
do wysokości: 

a) trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający 
dzień wystawienia tytułu wykonawczego, 
b) miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat 
nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia 
tytułu wykonawczego, 
c) połowy miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez 
wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia 
tytułu wykonawczego. 

a 
art. 54  
ust. 1 

PrBank 

  
12. Prawo bankowe - W przypadku śmierci posiadacza rachunku 

oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 
lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest 
obowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę wydatkowaną na 
koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła 
rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – 
w wysokości: 
a) nieprzekraczającej połowy miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający 
dzień wystawienia tytułu wykonawczego, 
b) nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze 
zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, 
c) pełnej, obejmującej wszystkie poniesione koszty. 

b 
art. 55  
ust. 1 

PrBank 

  
13. Prawo bankowe - Kwota wydatkowana na koszty pogrzebu 

posiadacza rachunku: 
a) wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku tylko wtedy, gdy w umowie 
prowadzenia rachunku tak zastrzeżono, 
b) wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku, 
c) nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. 

c 
art. 55  
ust. 2 
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14. Prawo bankowe - Posiadacz rachunku oszczędnościowego, 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku 
terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie 
bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku 

a 
art. 56  
ust. 1 

PrBank 



wskazanym przez siebie osobom małżonkowi, wstępnym, zstępnym 
lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Jest to: 
a) dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, 
b) polecenie zapłaty, 
c) zapis. 

  
15. Prawo bankowe - Posiadacz rachunku oszczędnościowego, 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku 
terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie 
bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku 
wskazanym przez siebie osobom; małżonkowi, wstępnym, zstępnym 
lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Kwota tej wypłaty, bez 
względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż: 
a) pięciokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią 
posiadacza rachunku, 
b) dziesięciokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią 
posiadacza rachunku, 
c) dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią 
posiadacza rachunku. 

c 
art. 56  
ust. 2 

PrBank 

  

16. Prawo bankowe - Małoletni posiadacz rachunku 
oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 
lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może swobodnie 
dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych 
rachunkach najwcześniej po ukończeniu: 
a) 13 lat, bez dodatkowych ograniczeń, 
b) 13 lat, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel 
ustawowy, 
c) 15 lat. 

b 
art. 58 
PrBank 

  
17. Prawo bankowe - Na rachunku powierniczym mogą być gromadzone 

wyłącznie środki pieniężne: 

a) należące do posiadacza rachunku lub do wskazanej przez niego osoby 
trzeciej, 
b) należące do posiadacza rachunku, których legalne uzyskanie jest on 
w stanie udokumentować, 
c) powierzone posiadaczowi rachunku – na podstawie odrębnej umowy – 
przez osobę trzecią. 

c 
art. 59  
ust. 1 

PrBank 

  
18. Prawo bankowe - Stronami umowy rachunku powierniczego są: 

a) bank oraz osoba trzecia, która powiernikowi powierzyła swoje środki 
pieniężne, 
b) bank, posiadacz rachunku (powiernik) oraz osoba trzecia, która 
powiernikowi powierzyła swoje środki pieniężne, 
c) bank i posiadacz rachunku (powiernik). 

c 
art. 59  
ust. 2 

PrBank 

  
19. Prawo bankowe - W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego 

przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego – środki 
znajdujące się na rachunku: 
a) podlegają zajęciu, 

a 
art. 59  
ust. 5 
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b) nie podlegają zajęciu, 
c) nie podlegają zajęciu, chyba że umowa rachunku powierniczego 
stanowi inaczej. 

  
20. Prawo bankowe - W przypadku śmierci posiadacza rachunku 

powierniczego zgromadzone na tym rachunku kwoty: 
a) wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku, 
b) nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku, 
c) wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku tylko wtedy, gdy umowa 
rachunku powierniczego tak stanowi. 

b 
art. 59  
ust. 6 
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21. Prawo bankowe - Jeżeli umowa rachunku bankowego nie stanowi 

inaczej, ulega ona rozwiązaniu, gdy stan środków pieniężnych na 
tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w tej 
umowie, zaś na rachunku nie dokonano żadnych obrotów poza 
dopisywaniem odsetek w ciągu: 
a) roku, 
b) 2 lat, 
c) 3 lat. 

b 
art. 60 
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22. Prawo bankowe - W razie zgłoszenia bankowi utraty dowodu 
zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego, czeku lub blankietu 
czeku, posiadacza rachunku nie obciążają wypłaty gotówkowe, 
a także przelewy dokonane na podstawie tych dokumentów w banku 
prowadzącym rachunek oszczędnościowy, od chwili: 
a) otrzymania przez ten bank zgłoszenia, 
b) utraty dowodu zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego, czeku 
lub blankietu czeku, 
c) udokumentowanej jako chwila utraty dowodu zawarcia umowy rachunku 
oszczędnościowego, czeku lub blankietu czeku. 

a 
art. 61  
ust. 1 
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23. Prawo bankowe - Umarzanie utraconych dokumentów zawarcia 

umowy rachunku oszczędnościowego, rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej w toku prowadzonej egzekucji sądowej lub 
administracyjnej z rachunku oszczędnościowego, rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej określają przepisy: 
a) odpowiednio; ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego lub ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego w zależności od tego, czy prowadzona jest egzekucja sądowa, 
czy administracyjna, 
b) ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
i przepisy ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, 
c) ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego i przepisy 
ustawy z 17.6.1960 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

c 
art. 62 
PrBank 

  
24. Prawo bankowe - Rozliczenia pieniężne mogą być przeprowadzane 

za pośrednictwem banków, jeżeli przynajmniej jedna ze stron 
rozliczenia (dłużnik lub wierzyciel) posiada rachunek bankowy. 
Rozliczenia pieniężne przeprowadza się: 

a) wyłącznie gotówkowo, 
b) wyłącznie bezgotówkowo, za pomocą elektronicznych nośników 
informacji, 
c) gotówkowo lub bezgotówkowo, za pomocą papierowych lub 

c 
art. 63  
ust. 1 

PrBank 



informatycznych nośników danych. 

  
25. Prawo bankowe - Stosownie do przepisów prawa bankowego 

rozliczenia gotówkowe przeprowadza się: 

a) wyłącznie przez wpłatę gotówki na rachunek wierzyciela, 
b) czekiem gotówkowym lub przez wpłatę gotówki na rachunek 
wierzyciela, 
c) kartą płatniczą. 

b 
art. 63  
ust. 2 

PrBank 

  
26. Prawo bankowe - Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję 

wystawcy czeku udzieloną trasatowi do obciążenia jego rachunku 
kwotą, na którą czek został wystawiony, oraz uznania tą kwotą 
rachunku posiadacza czeku. Na wniosek wystawcy czeku bank może 
potwierdzić czek rozrachunkowy, rezerwując jednocześnie na 
rachunku wystawcy odpowiedni fundusz na pokrycie czeku. 
Potwierdzenie przez bank czeku niezupełnego jest co do zasady: 
a) niemożliwe, 
b) możliwe, 
c) niemożliwe, chyba że wystąpią okoliczności opisane w ustawie. 

b 
art. 63e 
ust. 1 i 2 
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27. Prawo bankowe - Czek gotówkowy stanowi dyspozycję: 
a) trasanta udzieloną wystawcy czeku, obciążenia jego rachunku kwotą, 
na którą czek został wystawiony, oraz wypłaty tej kwoty osobie wskazanej 
na czeku, 
b) wystawcy czeku udzieloną trasatowi wypłaty kwoty określonej odrębną 
umową osobie wskazanej w tej umowie, 
c) wystawcy czeku udzieloną trasatowi obciążenia jego rachunku kwotą, 
na którą czek został wystawiony, oraz wypłaty tej kwoty okazicielowi czeku 
lub osobie wskazanej na czeku. 

c 
art. 63b 
ust. 1 

PrBank 

  
28. Prawo bankowe - Czek gotówkowy może być przedstawiony do 

zapłaty co do zasady: 
a) wyłącznie w innym banku, 
b) wyłącznie bezpośrednio u trasata, 
c) bezpośrednio u trasata albo w innym banku. 

c 
art. 63b 
ust. 2 

PrBank 

  
29. Prawo bankowe - Polecenie przelewu stanowi: 

a) udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku 
określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje 
dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku 
bankowego, 
b) udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą 
rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela, 
c) udzieloną bankowi dyspozycję polecającego obciążenia określoną 
kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku 
wierzyciela. 

a 
art. 63c 
PrBank 

  

30. Prawo bankowe - W przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna 
niewykonująca działalności gospodarczej przeprowadzenie rozliczeń 
poleceniem zapłaty jest dopuszczalne między innymi, pod 
warunkiem że maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty 
nie przekracza równowartości przeliczonej na złote według kursu 
średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim 
dniu kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonywane jest 
rozliczenie pieniężne: 
a) 1000 euro, 

a 
art. 63d 

ust. 2 pkt 
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b) 50 000 euro, 
c) 10 000 euro. 

  
31. Prawo bankowe - W przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna 

niewykonująca działalności gospodarczej, dłużnik może odwołać 
pojedyncze polecenie zapłaty w banku prowadzącym jego rachunek 
w terminie: 
a) 14 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego,  
b) 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku 
bankowego, 
c) 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego. 

b 
art. 63d 

ust. 6 pkt 
1 PrBank 

  

32. Prawo bankowe - W przypadku niewykonania przyjętych zleceń 
przelewu transgranicznego, bank zleceniodawcy obowiązany jest 
uznać rachunek zleceniodawcy lub postawić do jego dyspozycji na 
jego wniosek kwotę objętą zleceniem nie większą jednak niż do 
równowartości w złotych 12 500 euro. Kwota ta powinna zostać 
przekazana do dyspozycji zleceniodawcy w terminie: 
a) 7 dni roboczych następujących po złożeniu wniosku, 
b) 14 dni roboczych nastepujących po złożeniu wniosku, 
c) 14 dni od zlożenia wniosku. 

b 
art. 63g 
ust. 4 

PrBank 

  
33. Prawo bankowe - Jeżeli polecenie przeprowadzenia rozliczenia 

pieniężnego złożone przez posiadacza rachunku bankowego jest 
wykonywane przez kilka banków, odpowiedzialność wobec 
posiadacza rachunku za szkody spowodowane niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem polecenia ponosi: 
a) ten bank, w którym polecenie przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego 
zostało złożone przez posiadacza rachunku bankowego jako pierwsze, 
b) ten bank, w którym polecenie przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego 
zostało złożone przez posiadacza rachunku bankowego jako ostatnie, 
c) każdy z tych banków wraz z pozostałymi solidarnie. 

c 
art. 64 
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34. Prawo bankowe - Bank dokonujący wypłat z rachunku bankowego 
jest obowiązany sprawdzić wyłącznie: 
a) autentyczność i prawidłowości formalnej dokumentu stanowiącego 
podstawę do wypłaty oraz tożsamości osoby dającej zlecenie, 
b) autentyczność dokumentu stanowiącego podstawę do wypłaty, 
c) tożsamość osoby dającej zlecenie. 

a 
art. 65 
PrBank 

  

35. Prawo bankowe - Skarb Państwa lub banki wspólnie z bankowymi 
izbami gospodarczymi mogą tworzyć izby rozliczeniowe w formie 
spółek handlowych w celu wymiany zleceń płatniczych oraz 
ustalania wzajemnych wierzytelności wynikających z tych zleceń. 
Udziałowcem lub akcjonariuszem izby rozliczeniowej może być 
Skarb Państwa. Dla zabezpieczenia przeprowadzania rozrachunku 
izba rozliczeniowa może tworzyć ze środków banków fundusz 
gwarancyjny; środki tego funduszu: 
a) podlegają egzekucji z majątku banku, 
b) nie podlegają egzekucji z majątku banku, 
c) co do zasady podlegają egzekucji z majątku banku. 

b 
art. 67 
PrBank 

  
 

 
Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji wierzytelności, a także gwarancje 

bankowe, poręczenia i akredytywy  



 
1. Prawo bankowe - Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać 

do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę 
środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, 
a kredytobiorca zobowiązuje się wyłącznie do: 
a) korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty 
wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach 
spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu, 
b) zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu w oznaczonych terminach spłaty 
oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu, 
c) zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami 
w oznaczonych terminach spłaty. 

a 
art. 69 
ust. 1 

PrBank 

  
2. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności 

kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się: 

a) zdolność do przedłożenia na żądanie banku dokumentów i informacji 
niezbędnych do dokonania oceny tej zdolności, do spłaty zaciągniętego 
kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie, 
b) zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami 
w terminach określonych w umowie, 
c) zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu. 

b 
art. 70 
PrBank 

  
3. Prawo bankowe - Zarząd banku jest obowiązany niezwłocznie zgłosić 

do Komisji Nadzoru Finansowego każdorazowe przekroczenie 
określonej procentowo granicy funduszy własnych banku 
w odniesieniu do wierzytelności banku lub udzielonych przez bank 
zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem jednego 
podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub 
organizacyjnie. Granica ta wynosi: 
a) 5%, 
b) 10%, 
c) 20%. 

b 
art. 71  
ust. 6 

PrBank 

  
4. Prawo bankowe - W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę 

warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę 
zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego 
kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. Termin wypowiedzenia, 
o ile strony nie określą w umowie dłuższego terminu, wynosi: 
a) zawsze 30 dni, 
b) zawsze 7 dni, 
c) 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni. 

c 
art. 75  

ust. 1 i 2 
PrBank 

  
5. Prawo bankowe - O ile umowa kredytu nie stanowi inaczej, termin 

spłaty kredytu jest terminem zastrzeżonym na rzecz obu stron. 
W przypadku gdy strony ustaliły termin spłaty kredytu dłuższy niż 
rok, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 
terminu: 
a) miesięcznego, 
b) trzymiesięcznego, 
c) sześciomiesięcznego. 

b 
art. 75a  
ust. 1–2 
PrBank 

  

6. Prawo bankowe - Określenie w umowie kredytu, że od kredytu 
postawionego do dyspozycji kredytobiorcy i przez niego 
niewykorzystanego przysługuje bankowi odrębna prowizja jest: 
a) dopuszczalne, 
b) niedopuszczalne, 

a 
art. 77 
PrBank 



c) co do zasady niedopuszczalne. 

  
7. Prawo bankowe - Bank może przyjąć zlecenie udzielenia kredytu 

osobie trzeciej. W takim przypadku, jeśli umowa nie stanowi inaczej, 
dający zlecenie staje się poręczycielem za dług przyszły. Zlecenie 
powinno być złożone w formie: 
a) pisemnej z datą pewną, 
b) pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie, 
c) pisemnej pod rygorem nieważności. 

c 
art. 77a 
PrBank 

  
8. Prawo bankowe - Ustalenie przez bank podmiotom dominującym lub 

zależnym od banku, podmiotom działającym w tym samym co bank 
holdingu, swoim akcjonariuszom albo członkom, albo np. 
podmiotom powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie 
z akcjonariuszem i członkiem korzystniejszych warunków, 
a w szczególności korzystniejszych stóp oprocentowania niż 
stosowane przez bank dla danego rodzaju umowy przy prowadzeniu 
rachunków bankowych oraz przy udzielaniu kredytów, pożyczek 
pieniężnych, gwarancji bankowych czy poręczeń jest: 
a) niedopuszczalne, 
b) dopuszczalne, 
c) dopuszczalne, z wyjątkami określonymi w ustawie. 

a 
art. 79  
ust. 1 

PrBank 

  
9. Prawo bankowe - Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji 

bankowej lub poręczenia członkowi zarządu albo rady nadzorczej 
banku lub osobie zajmującej stanowisko kierownicze w banku 
następuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez: 
a) radę nadzorczą, 
b) zarząd, 
c) walne zgromadzenie. 

a 
art. 79a 
ust. 1 

PrBank 

  
10. Prawo bankowe - Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji 

bankowej lub poręczenia członkowi zarządu albo członkowi rady 
nadzorczej banku w kwocie łącznego zobowiązania przekraczającej 
10 000 euro, obliczonej w złotych według kursu średniego 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia 
kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia, 
wymaga zgody wyrażonej w uchwale zarządu oraz uchwale rady 
nadzorczej banku. Uchwały te zapadają bez udziału zainteresowanej 
osoby, w głosowaniu tajnym, większością co najmniej: 
a) 2/3 głosów w obecności co najmniej 75% składu organu, 
b) 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu organu, 
c) 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy składu organu. 

b 
art. 79a 
ust. 2 

PrBank 

  
11. Prawo bankowe - Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji 

bankowej lub poręczenia członkowi zarządu albo członkowi rady 
nadzorczej banku w kwocie łącznego zobowiązania przekraczającej 
10 000 euro, obliczonej w złotych według kursu średniego 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia 
kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia, 
wymaga zgody wyrażonej w uchwale zarządu oraz uchwale rady 
nadzorczej banku. Dotyczy to również udzielenia kredytu, pożyczki 
pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia podmiotowi 
powiązanemu kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem zarządu 
albo rady nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze 
w banku. Suma udzielonych w ten sposób kredytów, pożyczek 

a 
art. 79a  
ust. 1–4 
PrBank 



pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń nie może przekroczyć: 
a) w banku w formie spółki akcyjnej i w banku państwowym – 10% sumy 
funduszy podstawowych, zaś w banku spółdzielczym – 25% sumy 
funduszy podstawowych, 
b) w banku w formie spółki akcyjnej i w banku państwowym – 20% sumy 
funduszy podstawowych, zaś w banku spółdzielczym – 10% sumy 
funduszy podstawowych, 
c) w banku w formie spółki akcyjnej i w banku państwowym – 15% sumy 
funduszy podstawowych, zaś w banku spółdzielczym – 35% sumy 
funduszy podstawowych. 

  
12. Prawo bankowe - Przez osobę zajmującą stanowisko kierownicze 

w banku rozumie się wyłącznie: 
a) osobę zatrudnioną podległą bezpośrednio członkowi zarządu oraz 
dyrektora oddziału, 
b) osobę zatrudnioną podległą bezpośrednio członkowi zarządu, dyrektora 
oddziału i jego zastępcę, 
c) osobę zatrudnioną podległą bezpośrednio członkowi zarządu, dyrektora 
oddziału i jego zastępcę oraz głównego księgowego. 

c 
art. 79a 
ust. 5 

PrBank 

  

13. Prawo bankowe - Bank powiadamia Komisję Nadzoru Finansowego 
o fakcie udzielenia kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej 
lub poręczenia członkowi zarządu albo rady nadzorczej, osobie 
zajmującej stanowisko kierownicze w banku, akcjonariuszowi banku 
i członkowi banku spółdzielczego oraz podmiotowi powiązanemu 
z nimi kapitałowo lub organizacyjnie, jeżeli w pojedynczym 
przypadku wartość zobowiązania przekracza obliczoną w złotych 
według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
na dzień udzielenia kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej 
lub poręczenia równowartość: 
a) 30 000 euro, 
b) 100 000 euro, 
c) 300 000 euro. 

a 
art. 79b 
PrBank 

  
14. Prawo bankowe - Gwarancją bankową jest: 

a) jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że bank ten wykona 
świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio 
albo za pośrednictwem innego banku, 
b) jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez 
podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków 
zapłaty bank ten bezpośrednio wykona świadczenie pieniężne na rzecz 
beneficjenta gwarancji, 
c) jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez 
podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków 
zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu 
dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej 
formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz 
beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego 
banku. 

c 
art. 81  
ust. 1 

PrBank 

  
15. Prawo bankowe - Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej 

następuje w formie: 

a) pisemnej dla celów dowodowych, 
b) pisemnej pod rygorem nieważności, 
c) pisemnej z datą pewną. 

b 
art. 81  
ust. 2 

PrBank 

  



16. Prawo bankowe - Dokonanie przelewu wierzytelności z gwarancji 
bankowej wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej 
gwarancją jest: 
a) dopuszczalne, 
b) niedopuszczalne, 
c) co do zasady niedopuszczalne. 

a 
art. 82 
PrBank 

  

17. Prawo bankowe - Do gwarancji bankowych i poręczeń udzielanych 
przez bank stosuje się przepisy ustawy z 3.4.1964 r. – Kodeks 
cywilny, z tym że zobowiązanie banku: 
a) jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
b) nie musi być zobowiązaniem pieniężnym, 
c) nie musi być zobowiązaniem pieniężnym – z wyjątkiem sytuacji 
określonych w ustawie. 

a 
art. 84 
PrBank 

  
18. Prawo bankowe - Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym 

imieniu bank otwierający akredytywę, może zobowiązać się pisemnie 
wobec osoby trzeciej beneficjenta, że dokona zapłaty beneficjentowi 
akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez 
beneficjenta wszystkich warunków określonych w akredytywie. Jest 
to tzw. akredytywa: 
a) pełna, 
b) pieniężna, 
c) dokumentowa. 

c 
art. 85  
ust. 1 

PrBank 

  
19. Prawo bankowe - Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym 

imieniu bank otwierający, może zobowiązać się pisemnie wobec 
innego banku, że dokona zwrotu kwot wypłaconych beneficjentowi 
lub skupi weksle trasowane ciągnione przez beneficjenta na 
wskazany bank. Jest to tzw. akredytywa: 
a) pieniężna, 
b) zwrotna, 
c) dokumentowa. 

a 
art. 86  
ust. 1 

PrBank 

  
20. Prawo bankowe - Roszczenia z tytułu gwarancji bankowych, 

poręczeń udzielanych przez banki oraz akredytyw, które stały się 
wymagalne, przedawniają się z upływem: 

a) 3 lat, 
b) 5 lat, 
c) 6 lat. 

c 
art. 87  
ust. 1 

PrBank 

  
21. Prawo bankowe - Bieg przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji 

i akredytyw rozpoczyna się od daty przedłożenia skutecznego 
żądania zapłaty i w tym okresie roszczenie jest wymagalne. Jeśli 
zobowiązanie, z którym gwarancja bądź akredytywa była związana, 
już wygasło roszczenie, to: 
a) jest wymagalne, 
b) nie jest wymagalne, 
c) nie jest wymagalne, chyba że od jego wygaśnięcia minęło mniej niż 5 
lat. 

a 
art. 87  
ust. 2 

PrBank 

  
22. Prawo bankowe - Suma wierzytelności banku, udzielonych przez 

bank zobowiązań pozabilansowych oraz posiadanych przez bank 
bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów w innym podmiocie, 
wniesionych dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
też wkładów albo sum komandytowych — w zależności od tego, 

a 
art. 71 
ust. 1 

PrBank 



która z tych kwot jest większa — w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej (zaangażowanie), obciążonych ryzykiem 
jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub 
organizacyjnie nie może przekroczyć limitu koncentracji 
zaangażowań, który wynosi: 
a) 25% funduszy własnych banku, 
b) 15% funduszy własnych banku, 
c) 30% funduszy własnych banku. 

  
 

 
Emisja bankowych papierów wartościowych oraz szczególne obowiązki i uprawnienia 

banków  
 

1. Prawo bankowe - Banki mogą emitować bankowe papiery 
wartościowe na warunkach podawanych do publicznej wiadomości. 
Bank informuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego o 
zamierzonej emisji papierów wartościowych, wskazując warunki i 
wartość emisji na: 
a) 30 dni przed terminem emisji, 
b) 60 dni przed terminem emisji, 
c) 90 dni przed terminem emisji. 

a 
art. 89 

ust. 1 i 2 
PrBank 

  
2. Prawo bankowe - Przeniesienie praw z bankowego papieru 

wartościowego emitowanego niemającego formy dokumentu 
następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku 
bankowych papierów wartościowych w wyniku zawarcia umowy. 
Pożytki z bankowych papierów wartościowych uzyskane przed 
dokonaniem zapisu przypadają: 
a) zbywcy, 
b) zawsze nabywcy, 
c) nabywcy, chyba że umowa stanowi inaczej. 

c 
art. 90  
ust. 7 

PrBank 

  
3. Prawo bankowe - Udzielanie przez bank kredytu lub pożyczki 

pieniężnej na kupno bankowych papierów wartościowych 
emitowanych przez ten bank jest: 
a) dopuszczalne, 
b) niedopuszczalne, 
c) co do zasady niedopuszczalne. 

b 
art. 91 
PrBank 

  
4. Prawo bankowe - Bank może zawrzeć z towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny albo z 
funduszem sekurytyzacyjnym umowę przelewu wierzytelności, a 
także umowę o subpartycypację. Umowa o subpartycypację: 
a) może zwiększać ryzyko niewypłacalności lub pogarszać płynność 
banku, 
b) nie może zwiększać ryzyka niewypłacalności lub pogarszać płynności 
banku, 
c) nie może zwiększać ryzyka niewypłacalności banku. Może jednak 
pogarszać płynność banku. 

b 
art. 92a  
ust. 1 i 2 
PrBank 

  
5. Prawo bankowe - Czy bank może przenieść w drodze umowy 

wierzytelności na, niebędącą towarzystwem funduszy 
inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny albo 
funduszem sekurytyzacyjnym, spółkę kapitałową podmiot emisyjny 
w celu emisji przez ten podmiot papierów wartościowych, których 

a 
art. 92a 
ust. 3 

PrBank 



zabezpieczenie stanowią sekurytyzowane wierzytelności: 
a) tak, 
b) nie, 
c) co do zasady nie. 

  

6. Prawo bankowe - Bank może potrącić ze swego długu wierzytelność, 
której termin wymagalności jeszcze nie nadszedł, jeżeli podmiot 
będący dłużnikiem został postawiony w stan likwidacji, oraz we 
wszystkich tych przypadkach, gdy służy bankowi prawo ściągnięcia 
swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności. W 
zakresie, w jakim wierzytelność z rachunku bankowego została 
zajęta jako przedmiot egzekucji należności z tytułu zobowiązań 
podatkowych, potrącenie: 
a) nie może być dokonane, 
b) może być dokonane, 
c) może być dokonane, o ile zostaną spełnione dodatkowe warunki 
określone enumeratywnie w ustawie. 

a 
art. 93  

ust. 1 i 2 
PrBank 

  
7. Prawo bankowe - W umowie zawartej ze spółkami tworzącymi 

podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób prawnych, reprezentowanymi przez spółkę 
dominującą w tej grupie, bank może określić wysokość 
skonsolidowanego oprocentowania dla środków zgromadzonych na 
rachunkach bankowych tych spółek oraz udzielonych im kredytów i 
pożyczek pieniężnych. Skonsolidowane oprocentowanie obliczane 
jest od kwoty: 
a) która równa jest sumie stanów na rachunkach bankowych spółek 
tworzących podatkową grupę kapitałową, 
b) która stanowi sumę wierzytelności z tytułu udzielonych tym spółkom 
kredytów i pożyczek pieniężnych, 
c) którą stanowi różnica pomiędzy sumą stanów na rachunkach 
bankowych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową a sumą 
wierzytelności z tytułu udzielonych tym spółkom kredytów i pożyczek 
pieniężnych. 

c 
art. 93a  
ust. 1 i 2 
PrBank 

  
8. Prawo bankowe - Księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich 

podstawie wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i 
obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, jak 
również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru 
należności: 
a) mogą mieć moc prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do 
praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz 
ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń, 
b) mają moc prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i 
obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na 
rzecz banku zabezpieczeń, 
c) nie mają mocy prawnej dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw 
i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych 
na rzecz banku zabezpieczeń. 

b 
art. 95  
ust. 1 

PrBank 

  
9. Prawo bankowe - Księgi rachunkowe banków, wyciągi z tych ksiąg 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w 
zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzone 
pieczęcią banku oraz wszelkie wystawione w ten sposób 
oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, 

c 
art. 95  
ust. 2 

PrBank 



zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności oraz 
stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokość, 
zasady oprocentowania, warunki spłaty, przeniesienie 
wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem rejestrowym 
mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę 
do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach 
publicznych. Czynność bankowa lub czynność zabezpieczająca 
wierzytelność banku stwierdzona dokumentem, o którym mowa 
powyżej: 
a) ma datę pewną od daty następującej po dniu jej wykonania, 
b) ma datę pewną od daty jej wykonania, 
c) ma datę pewną od daty tego dokumentu. 

  

10. Prawo bankowe - Księgi rachunkowe banków, wyciągi z tych ksiąg 
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w 
zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzone 
pieczęcią banku oraz wszelkie wystawione w ten sposób 
oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, 
zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności oraz 
stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokość, 
zasady oprocentowania, warunki spłaty, przeniesienie 
wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem rejestrowym 
są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości 
stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby 
ustanawiającej hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia 
wierzytelności dłużnika banku. Jeżeli nieruchomość nie posiada 
księgi wieczystej, zabezpieczenie może być dokonane przez: 
a) złożenie tych dokumentów do depozytu sądowego, 
b) złożenie stosownego oświadczenia, 
c) złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów. Do ustanowienia 
hipoteki wymagane jest też złożenie przez właściciela nieruchomości 
oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

c 
art. 95 

ust. 3 i 4 
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11. Prawo bankowe - Banki mogą wystawiać bankowe tytuły 

egzekucyjne wyłącznie na podstawie: 
a) ksiąg banków, 
b) ksiąg banków oraz wyciągów z tych ksiąg podpisanych przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych banku i opatrzonych pieczęcią banku, 
c) ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem 
czynności bankowych. 

c 
art. 96  
ust. 1 

PrBank 

  
12. Prawo bankowe - W przypadku egzekucji przeciwko kilku osobom 

lub z kilku części składowych majątku dłużnika: 

a) można wystawić dalsze tytuły egzekucyjne, 
b) nie można wystawiać dalszych tytułów egzekucyjnych, 
c) co do zasady nie można wystawiać dalszych tytułów egzekucyjnych. 

a 
art. 96 
ust. 3 

PrBank 

  
13. Prawo bankowe - Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą 

egzekucji prowadzonej według przepisów ustawy z 17.11.1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli 
wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z 
bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem 
banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z 
czynności bankowej oraz: 

c 
art. 97 
ust. 1 

PrBank 



a) złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 
b) złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zaś roszczenie objęte 
tytułem wynika z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia, 
c) złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zaś roszczenie 
objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej 
zabezpieczenia. 

  

14. Prawo bankowe - Wniosek banku o nadanie klauzuli wykonalności 
bankowego tytułu egzekucyjnego sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie: 
a) 3 dni od dnia jego złożenia, 
b) 5 dni od dnia jego złożenia, 
c) 7 dni od dnia jego złożenia. 

a 
art. 97 
ust. 3 

PrBank 

  
15. Prawo bankowe - Przewłaszczenie na zabezpieczenie na gruncie 

prawa bankowego stanowi: 
a) czynność banku podejmowaną w postępowaniu egzekucyjnym na 
zarzut dłużnika dotyczący własności rzeczy, 
b) zabezpieczenie wierzytelności banku dokonane w drodze przeniesienia 
na bank przez dłużnika lub osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia wraz 
z odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów 
wartościowych, 
c) zabezpieczenie wierzytelności banku w drodze przeniesienia na bank 
przez dłużnika własności nieruchomości pod warunkiem rozwiązującym. 

b 
art. 101 
ust. 1 

PrBank 

  
16. Prawo bankowe - Zabezpieczenie wierzytelności banku może być 

dokonane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika lub osobę 
trzecią, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i 
prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów 
wartościowych. W przypadku gdy przeniesiona została własność 
rzeczy określonej co do gatunku lub zbioru rzeczy, dłużnik lub osoba 
trzecia obowiązani są wyodrębnić i oznaczyć rzecz lub zbiór rzeczy 
oraz: 
a) pokryć koszty ich przechowywania, 
b) prowadzić ewidencję zmian w zakresie przedmiotu przewłaszczenia. 
Od obowiązku prowadzenia ewidencji nie ma wyjątków, 
c) prowadzić ewidencję zmian w zakresie przedmiotu przewłaszczenia, o 
ile umowa nie stanowi inaczej. 

c 
art. 101  
ust. 1 i 2 
PrBank 

  
17. Prawo bankowe - Zakres podmiotowy tajemnicy bankowej obejmuje: 

a) wyłącznie banki, 
b) tylko i wyłącznie banki oraz osoby w nich zatrudnione, 
c) banki i osoby w nich zatrudnione oraz osoby, za pośrednictwem których 
bank wykonuje czynności bankowe. 

c 
art. 104 
ust. 1 

PrBank 

  
18. Prawo bankowe - Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za 

których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są 
obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie 
informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie 
negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie 
której bank tę czynność wykonuje. W przypadku, w którym bez 
ujawnienia informacji objętej tajemnicą bankową – ze względu na 
istotę i charakter czynności bankowej lub obowiązujące przepisy – 
nie jest możliwe należyte wykonanie umowy, na podstawie której jest 
wykonywana ta czynność bankowa, lub należyte wykonanie 
czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej 

b 

art. 104  
ust. 1 i 2 

pkt 1 
PrBank 



umowy, obowiązek zachowania tajemnicy bankowej: 
a) trwa nadal, 
b) przestaje obowiązywać, 
c) może zostać uchylony, ale tylko przez sąd, ze względu na ważne 
przyczyny. 

  
19. Prawo bankowe - Za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do 
żądania od banków udzielenia informacji stanowiących tajemnicę 
bankową bank: 
a) nie ponosi odpowiedzialności, 
b) ponosi pełną odpowiedzialność, 
c) ponosi odpowiedzialność, solidarnie z tymi osobami lub instytucjami. 

a 
art. 105 
ust. 6 

PrBank 

  
20. Prawo bankowe - Prokurator prowadzący postępowanie o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe może żądać od banku, 
osób zatrudnionych w banku oraz osób, za pośrednictwem których 
bank wykonuje czynności bankowe, udzielenia informacji 
stanowiących tajemnicę bankową jedynie na podstawie 
postanowienia wydanego na jego wniosek przez właściwy 
miejscowo sąd okręgowy. Po rozpatrzeniu wniosku sąd wyraża 
zgodę na udostępnienie informacji, określając ich rodzaj i zakres, 
osobę lub jednostkę organizacyjną, których dotyczą, oraz podmiot 
zobowiązany do ich udostępnienia, albo odmawia udzielenia zgody 
na udostępnienie informacji. Zgoda taka wydawana jest w drodze: 

a) wyroku, 
b) postanowienia, 
c) decyzji. 

b 
art. 106b 

ust. 3 
PrBank 

  
21. Prawo bankowe - Informacje o warunkach wykonywania przelewów 

transgranicznych czy bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni 
okres podlegający badaniu – są to dane: 

a) które bank obowiązany jest ogłaszać w miejscu wykonywania 
czynności, w sposób ogólnie dostępny, 
b) które bank obowiązany jest ogłaszać w miejscu wykonywania 
czynności, w sposób ogólnie dostępny tylko wtedy, gdy jego regulamin tak 
stanowi, 
c) których bank nie musi ogłaszać. 

a 

art. 111 
ust. 1 pkt 

5 i 7 
PrBank 

  
22. Prawo bankowe - Bank obowiązany jest ogłaszać w sposób ogólnie 

dostępny informacje o charakterze jakościowym i ilościowym 
dotyczące adekwatności kapitałowej. W przypadku informacji, 
których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję banku 
na rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji 
i konsumentów, obowiązek ten: 

a) nie istnieje, 
b) istnieje również, 
c) istnieje również, chyba że wpływ ten może zagrozić płynności 
finansowej banku. 

a 

art. 111a 
ust. 1 i 2 

pkt 2 
PrBank 

  
23. Prawo bankowe - Sprawy sporne wynikające ze stosunków między 

Narodowym Bankiem Polskim a innymi bankami na tle; rezerwy 
obowiązkowej, rozrachunków międzybankowych, obrotu papierami 
wartościowymi rozpoznaje sąd: 
a) Sąd Wojewódzki w Warszawie – Sąd Gospodarczy, 
b) rejonowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę banku, który 

a 
art. 112 
PrBank 



wszedł w spór z NBP, 
c) okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę banku, który 
wszedł w spór z NBP. 

  
24. Prawo bankowe - Banki są obowiązane realizować wpłaty 

dokonywane gotówką oraz polecenia przelewu dotyczące 
należności, do których stosuje się przepisy ustawy z 29.8.1997 r. – 
Ordynacja podatkowa oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 
12.10.1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. 
WE L 302 z 19.10.1992), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym 
warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, 
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, 
Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, 
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w 
traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej: 
a) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od 
dnia przyjęcia gotówki lub obciążenia rachunku bankowego posiadacza 
tego rachunku, 
b) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od 
dnia przyjęcia gotówki lub obciążenia rachunku bankowego posiadacza 
tego rachunku, 
c) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od 
dnia przyjęcia gotówki lub obciążenia rachunku bankowego posiadacza 
tego rachunku. 

a 
art. 112a 

ust. 1 
PrBank 

  
25. Prawo bankowe - Przetwarzanie przez banki dla celów prowadzonej 

działalności bankowej informacji zawartych w dokumentach 
tożsamości osób fizycznych jest zgodnie z ustawą z 29.8.1997 r. – 
Prawo bankowe: 
a) niedozwolone, 
b) dozwolone, 
c) co do zasady niedozwolone. 

b 
art. 112b 
PrBank 

  

26. Prawo bankowe - W przypadku powzięcia uzasadnionego 
podejrzenia, że zgromadzone na rachunku bankowym środki, w 
całości lub w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem 
skarbowym lub przestępstwem  innym niż przestępstwo, o którym 
mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, bank jest 
uprawniony do dokonania blo-kady środków na tym rachunku. 
Blokada może nastąpić wyłącznie do wysokości zgromadzonych na 
rachunku środ-ków, co do których zachodzi takie podejrzenie. 
Blokada nie może trwać dłużej niż: 
a) 24 godziny, 
b) 48 godzin, 
c) 72 godziny. 

c 
art. 106a  
ust. 3 i 4 
PrBank 

  

27. Prawo bankowe - Na postanowienie prokuratora w przedmiocie 
stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do 
sądu: 
a) rejonowego, 
b) okręgowego, 
c) właściwego do rozpoznania sprawy. 

c 
art. 106a 

ust. 7 
PrBank 

  

28. Prawo bankowe - Księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich 
podstawie wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i 

a 
art. 95 
ust. 1 
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obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, jak 
również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru 
należności mają moc prawną dokumentów urzędowych w 
odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności 
bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń i: 
a) mogą stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach 
wieczystych, 
b) nie mogą stanowić podstawy do dokonania wpisów w księgach 
wieczystych, 
c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 

  
 

 
Zrzeszanie i łączenie się banków  

 
1. Prawo bankowe - Banki mogą na podstawie umowy zrzeszać się 

z innymi bankami. Prawa i obowiązki uczestników takiego zrzeszenia 
określa umowa. Prezesi zarządów banków tworzą: 

a) radę zrzeszenia, 
b) zarząd zrzeszenia, 
c) komisję rewizyjną zrzeszenia. 

a 

art. 122 
ust. 1–2  
i 123 ust. 
1 PrBank 

  
2. Prawo bankowe - Bank może połączyć się: 

a) tylko z innym bankiem, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru 
Finansowego, 
b) tylko z innym bankiem lub kasą, po uzyskaniu zezwolenia Komisji 
Nadzoru Finansowego, 
c) tylko z innym bankiem lub kasą. Zgodę na połączenie z kasą musi 
wydać Komisja Nadzoru Finansowego. 

a 
art. 124 
ust. 1 

PrBank 

  
3. Prawo bankowe - Połączenie banków może być dokonane: 

a) wyłącznie przez powołane wspólne zgromadzenie wspólników nowej 
rady nadzorczej, która na podstawie odrębnych przepisów obejmować 
będzie swoimi kompetencjami oba banki, 
b) przez przeniesienie całego majątku banku przejmowanego na bank 
przejmujący za udziały albo akcje, które bank przejmujący wydaje 
członkom albo akcjonariuszom banku przejmowanego, albo przez 
powołanie nowej rady nadzorczej, która na podstawie odrębnych 
przepisów obejmować będzie swoimi kompetencjami oba banki, 
c) wyłącznie przez przeniesienie całego majątku banku przejmowanego 
na bank przejmujący za udziały albo akcje, które bank przejmujący wydaje 
członkom albo akcjonariuszom banku przejmowanego. 

c 
art. 124 
ust. 3 

PrBank 

  
 

 
Fundusze własne, gospodarka finansowa banków, nadzór bankowy  

 
1. Prawo bankowe - Fundusze własne banku obejmują wyłącznie: 

a) fundusze podstawowe banku, 
b) fundusze uzupełniające banku, 
c) fundusze podstawowe i fundusze uzupełniające banku w kwocie 
nieprzewyższającej funduszy podstawowych banku. 

c 
art. 127 
ust. 1 

PrBank 

  
2. Prawo bankowe - Fundusze podstawowe banku obejmują wyłącznie: 

a) fundusze zasadnicze banku oraz zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk 
netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z 

b 
art. 127 
ust. 2 

PrBank 



obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie 
przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty 
zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów, 
b) fundusze zasadnicze banku, pozycje dodatkowe funduszy 
podstawowych oraz pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, 
c) fundusze zasadnicze banku, akcje własne posiadane przez bank, 
wycenione według wartości bilansowej, pomniejszone o odpisy 
spowodowane trwałą utratą ich wartości, a także fundusz ogólnego ryzyka 
na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej. 

  
3. Prawo bankowe - Fundusze zasadnicze w banku państwowym 

obejmują: 
a) wpłacony fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy i fundusz 
rezerwowy, 
b) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy i 
kapitały rezerwowe, z wyłączeniem wszelkich zobowiązań z tytułu akcji 
uprzywilejowanych, 
c) fundusz statutowy, fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy. 

c 

art. 127  
ust. 2 pkt 

1a 
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4. Prawo bankowe - Fundusze zasadnicze w banku w formie spółki 

akcyjnej obejmują: 
a) fundusz statutowy, fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy, 
b) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy i 
kapitały rezerwowe, z wyłączeniem wszelkich zobowiązań z tytułu akcji 
uprzywilejowanych, 
c) wpłacony fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy i fundusz 
rezerwowy. 

b 

art. 127  
ust. 2 pkt 

1b 
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5. Prawo bankowe - Fundusze zasadnicze w banku spółdzielczym 

obejmują: 
a) fundusz statutowy, fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy, 
b) wyłącznie fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko 
działalności bankowej, 
c) wpłacony fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy i fundusz 
rezerwowy. 

c 

art. 127 
ust. 2 pkt 

1c 
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6. Prawo bankowe - Pozycje takie, jak np. fundusz ogólnego ryzyka na 

niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, niepodzielony 
zysk z lat ubiegłych czy zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto 
bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z 
obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie 
przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż 
kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów – są to: 
a) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, 
b) fundusze zasadnicze banku, 
c) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych. 

c 
art. 127 
ust. 2 

PrBank 

  

7. Prawo bankowe - Bank dokonuje regularnych przeglądów procesu 
szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego w celu 
zapewnienia, że proces ten jest: 
a) prowadzony terminowo, 
b) prowadzony terminowo i zgodnie z profilem działalności banku, 
c) kompleksowy i odpowiedni do charakteru, skali i złożoności działalności 
banku. 

c 
art. 128 
ust. 2 

PrBank 

  
8. Prawo bankowe - Bank jest obowiązany zgłosić do Komisji Nadzoru a art. 128c 



Finansowego z trzydziestodniowym wyprzedzeniem zamiar nabycia 
pakietu akcji lub udziałów, którego wartość będzie przekraczała: 
a) 5% funduszy własnych banku, 
b) 3% funduszy własnych banku, 
c) 2% funduszy własnych banku. 

PrBank 

  
9. Prawo bankowe - Banki prowadzą samodzielnie gospodarkę 

finansową na podstawie planu finansowego w sposób zapewniający 
pokrycie z uzyskanych przychodów kosztów działalności oraz 
zobowiązań. Tworzenie z odpisów z zysku netto funduszy oraz ich 
przeznaczenie, a także zasady pokrywania strat określa: 

a) rozporządzenie Ministra Finansów, 
b) statut banku, 
c) specjalna ustawa. 

b 
art. 129  
ust. 1 i 2 
PrBank 

  
10. Prawo bankowe - Zgody Komisji Nadzoru Finansowego wymaga 

przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwoty 
przekraczającej zysk za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o: 
a) niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które nie mogą być 
przeznaczone na wypłatę dywidendy, 
b) wyłącznie o kwoty, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę 
dywidendy, 
c) wyłącznie o niepokryte straty. 

a 
art. 129 
ust. 3 

PrBank 

  
11. Prawo bankowe - Banki mogą tworzyć w ciężar kosztów rezerwę na 

ryzyko ogólne, służącą pokryciu niezidentyfikowanego ryzyka 
związanego z prowadzeniem działalności bankowej. Banki tworzą i 
rozwiązują tę rezerwę na podstawie oceny tego ryzyka, 
uwzględniającej w szczególności wielkość należności oraz 
udzielonych zobowiązań pozabilansowych. Roczny odpis na rezerwę 
na ryzyko ogólne może być dokonywany nie częściej niż: 
a) raz w tygodniu w równych kwotach, 
b) raz w miesiącu w równych kwotach, 
c) raz na kwartał w dowolnych kwotach. 

b 
art. 130 
ust. 3 

PrBank 

  
12. Prawo bankowe - Banki są obowiązane do wnoszenia wpłat z tytułu 

nadzoru bankowego, stanowiących: 

a) co najmniej równowartość sumy aktywów bilansowych banków, 
b) co najmniej połowę równowartości sumy aktywów bilansowych banków, 
c) iloczyn sumy aktywów bilansowych banków i stawki nieprzekraczającej 
0,024%. 

c 
art. 131a 

ust. 1 
PrBank 

  
13. Prawo bankowe - Za szkodę wynikłą ze zgodnego z przepisami ustaw 

działania lub zaniechania, które pozostaje w związku ze 
sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzorem nad 
działalnością banków, oddziałów i przedstawicielstw banków 
zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych oraz nadzorem 
wykonywanym na podstawie przepisów ustawy z 12.9.2002 r. o 
elektronicznych instrumentach płatniczych, nad instytucjami 
pieniądza elektronicznego i oddziałami zagranicznych instytucji 
pieniądza elektronicznego, Komisja Nadzoru Finansowego, 
Narodowy Bank Polski oraz osoby wykonujące czynności nadzoru 
bankowego: 
a) nie ponoszą odpowiedzialności, 
b) ponoszą odpowiedzialność, 
c) ponoszą odpowiedzialność, chyba że szkoda ta nie jest znacznych 

a 
art. 133 
ust. 4 

PrBank 



rozmiarów. 

  
14. Prawo bankowe - Banki obowiązane są przekazywać do Komisji 

Nadzoru Finansowego zbadane jednostkowe i skonsolidowane 
sprawozdaniae finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania oraz z  
odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w ciągu: 
a) 7 dni od dnia ich zatwierdzenia, 
b) 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, 
c) 30 dni od dnia ich zatwierdzenia. 

b 
art. 134 
ust. 2 

PrBank 

  
15. Prawo bankowe - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 

przeprowadzonym na zlecenie banku badaniu Komisja Nadzoru 
Finansowego może zobowiązać bank do zlecenia wskazanemu 
biegłemu rewidentowi zbadania prawidłowości i rzetelności 
wszystkich sprawozdań finansowych sporządzanych przez bank, 
kontroli ksiąg rachunkowych, analizy portfela kredytowego oraz 
dokonania innych czynności określonych w ustawie. Koszty takiego 
badania ponosi: 
a) zawsze bank, 
b) bank, o ile w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono 
nieprawidłowości, 
c) zawsze Komisja Nadzoru Finansowego. 

b 
art. 135 
ust. 1 

PrBank 

  
16. Prawo bankowe - Na potrzeby sprawdzenia przestrzegania przez 

banki norm i limitów określonych ustawą, wielkości wyrażone w 
walutach obcych w rozumieniu przepisów prawa dewizowego 
przelicza się na złote, a wielkości indeksowane do walut 
wymienialnych wyznacza się – według kursów: 
a) określonych w stosownym rozporządzeniu Ministra Finansów, 
b) ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski raz na miesiąc, 
c) średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na dzień 
dokonywania sprawdzenia. 

c 
art. 137a 
PrBank 

  
17. Prawo bankowe - Czy Komisja Nadzoru Finansowego może 

zobowiązać bank do zwiększenia funduszy własnych: 
a) tak, 
b) nie, 
c) nie może. Może jedynie nałożyć dodatkowy wymóg kapitałowy w 
przypadku stwierdzenia niedostosowania kapitału wewnętrznego do skali 
ryzyka występującego w działalności banku oraz istotnych 
nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem. 

a 
art. 138a 
ust. 1 pkt 
1 PrBank 

  
18. Prawo bankowe - W razie niewykonywania zaleceń dotyczących 

prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów prawa, statutu, 
odmowy udzielenia wyjaśnień, informacji lub w razie niewykonania 
obowiązków określonych w ustawie – Prawo bankowe, Komisja 
Nadzoru Finansowego może nakładać na członków zarządu banku 
kary pieniężne do wysokości: 
a) trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, 
wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące przed 
nałożeniem kary, 
b) sześciokrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, 
wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące przed 
nałożeniem kary, 
c) dwunastokrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, 

a 
art. 141 
ust. 1 

PrBank 



wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 12 miesięcy przed 
nałożeniem kary. 

  
19. Prawo bankowe - Komisja Nadzoru Finansowego odprowadza kwoty 

wyegzekwowane z tytułu kar pieniężnych na rzecz: 
a) Skarbu Państwa, 
b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
c) NBP. 

b 
art. 141 
ust. 4 

PrBank 

  
20. Prawo bankowe - Wykazy holdingów bankowych krajowych, 

bankowych zagranicznych, w których działa bank krajowy, 
finansowych, w których działa bank krajowy, oraz hybrydowych 
prowadzone są przez: 
a) Komisję Nadzoru Finansowego, 
b) Ministra Finansów, 
c) Krajowy Rejestr Sądowy. 

a 
art. 141l 

ust. 1 
PrBank 

  
21. Prawo bankowe - W razie powstania straty bilansowej bądź groźby 

jej nastą-pienia albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności, 
zarząd banku niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję Nad-zoru 
Finansowego oraz przedstawia jej program postępo-wania 
naprawczego, zapewniając jego realizację. W okresie realizacji przez 
bank programu postępowania naprawczego, zysk osiągany przez 
bank jest przeznaczany w pierwszej kolejności na: 

a) zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania banku, 
b) zwiększenie funduszy własnych, 
c) pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych. 

c 
art. 142  
ust. 1 i 4 
PrBank 

  
22. Prawo bankowe - Jeżeli program postępowania naprawczego nie jest 

wystarczający lub jego realizacja nie jest należyta, Komisja Nadzoru 
Finansowego może; zakazać udzielania lub ograniczyć udzielanie 
kredytów i pożyczek pieniężnych akcjonariuszom członkom banku 
oraz członkom zarządu, rady nadzorczej i pracownikom, a także 
wystąpić do zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy walnego zgromadzenia w celu 
rozpatrzenia sytuacji banku, powzięcia decyzji o pokryciu straty 
bilansowej oraz podjęcia innych uchwał, w tym zwiększenia 
funduszy własnych, w okresie nie dłuższym niż: 
a) 3 miesiące, 
b) 6 miesięcy, 
c) 12 miesięcy. 

b 
art. 143 
ust. 1 

PrBank 

  
23. Prawo bankowe - W sytuacji gdy program postępowania 

naprawczego nie jest wystarczający lub jego realizacja nie jest 
należyta zarząd banku powinien zwołać nadzwyczajne walne 
zgromadzenie w ciągu: 
a) 3 dni, 
b) 7 dni roboczych, 
c) 14 dni. 

c 
art. 143 
ust. 2 

PrBank 

  
24. Prawo bankowe - Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć 

decyzję o ustanowieniu kuratora nadzorującego wykonanie 
programu naprawczego przez bank. Kuratorowi przysługuje prawo 
uczestniczenia w posiedzeniach organów banku oraz prawo do 
uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania jego 
funkcji. Kuratorowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

a 
art. 144  

ust. 1, 2 i 
3 PrBank 



uchwał i decyzji zarządu i rady nadzorczej banku. Czy oświadczenie 
o zamiarze wniesienia sprzeciwu zgłoszone na posiedzeniu rady 
nadzorczej lub zarządu wstrzymuje wykonanie uchwały lub decyzji?: 
a) tak, 
b) nie, 
c) takie oświadczenie wstrzymuje wykonanie uchwały, ale nie decyzji. 

  

25. Prawo bankowe - Sprzeciw kuratora wobec uchwał i decyzji zarządu i 
rady nadzorczej banku wnoszony jest do właściwego sądu 
gospodarczego w terminie: 
a) 7 dni od daty powzięcia uchwały lub decyzji zarządu lub rady 
nadzorczej, 
b) 14 dni od daty powzięcia uchwały lub decyzji zarządu lub rady 
nadzorczej, 
c) 30 dni od daty powzięcia uchwały lub decyzji zarządu lub rady 
nadzorczej. 

b 
art. 144  
ust. 3a 
PrBank 

  
26. Prawo bankowe - Od decyzji o ustanowieniu kuratora bank może 

wnieść skargę do: 
a) sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji,  
b) sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, 
c) sądu okręgowego sądu gospodarczego, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. 

a 
art. 144 
ust. 5 

PrBank 

  
27. Prawo bankowe - Zarząd komisaryczny opracowuje i uzgadnia z 

Komisją Nadzoru Finansowego program postępowania 
naprawczego, kieruje jego realizacją oraz informuje Komisję Nadzoru 
Finansowego i radę nadzorczą o wynikach realizacji programu, nie 
rzadziej niż co: 
a) miesiąc, 
b) 3 miesiące, 
c) 4 miesiące. 

b 
art. 145  
ust. 1 i 5 
PrBank 

  

28. Prawo bankowe - Z dniem określonym w decyzji Komisji Nadzoru 
Finansowego o przejęciu banku przez inny bank, zarząd banku i 
zarząd komisaryczny przejmowanego banku ulegają rozwiązaniu, a 
kompetencje innych jego organów, zostają zawieszone, bank 
przejmujący obejmuje zarząd majątkiem banku przejętego oraz 
wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez przejęty bank. 
Bank przejmujący dwukrotnie ogłasza w pismach o zasięgu 
ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym decyzję o 
przejęciu banku oraz wzywa wierzycieli tego banku do zgłoszenia 
roszczeń w terminie: 
a) 14 dni od daty ostatniego ogłoszenia, 
b) miesiąca od daty ostatniego ogłoszenia, 
c) 3 miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia. 

b 
art. 148  
ust. 1 i 2 
PrBank 

  

29. Prawo bankowe - Bank przejmujący może żądać zmiany treści 
zobowiązania zaciągniętego przez czynność prawną banku 
przejętego w okresie roku przed przejęciem, jeżeli w wyniku tej 
czynności druga strona uzyskała wierzytelność na warunkach 
korzystniejszych od stosowanych wówczas przez bank przejęty. 
Powództwo banku przejmującego rozpoznaje: 
a) sąd administracyjny, 
b) zawsze sąd okręgowy w Warszawie – Sąd Gospodarczy, 
c) właściwy miejscowo wojewódzki sąd gospodarczy. 

c 
art. 152 
PrBank 



  
 


