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KONSULTACJE PUBLICZNE 
NA TEMAT PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA 

RAMOWEGO EBC W SPRAWIE 
JEDNOLITEGO MECHANIZMU 

NADZORCZEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

1 KIEDY EBC ZACZNIE NADZOROWAĆ BANKI? 
EBC przejmie odpowiedzialność za nadzór 4 listopada 2014. W rozporządzeniu w sprawie 

jednolitego mechanizmu nadzorczego1 Unia Europejska powierza EBC szczególne zadania 

w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami 

kredytowymi oraz powołuje jednolity mechanizm nadzorczy. Jest to system nadzoru 

bankowego, w którego skład wchodzą EBC i właściwe organy krajowe, czyli organy 

odpowiedzialne za nadzór ostrożnościowy w krajach uczestniczących. EBC będzie sprawować 

nadzór nad bankami istotnymi, a właściwe organy krajowe – nad bankami mniej istotnymi; 

EBC będzie ponadto odpowiadać za skuteczne i spójne funkcjonowanie całego mechanizmu. 

Rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego weszło w życie 

3 listopada 2013. 

 

2 CZEGO DOTYCZY PROJEKTOWANE ROZPORZĄDZENIE RAMOWE 
I DLACZEGO JEST ONO POTRZEBNE? DO KOGO BĘDZIE MIEĆ 
ZASTOSOWANIE? 

Rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego zobowiązuje EBC do 

przyjęcia i opublikowania ramowych zasad współpracy z właściwymi organami krajowymi 

w jednolitym mechanizmie nadzorczym. W związku z tym EBC, po konsultacji z tymi 

organami, opracował projekt rozporządzenia ramowego, które określa procedury regulujące 

relacje między EBC i właściwymi organami krajowymi oraz zawiera przepisy mające 

zastosowanie bezpośrednio do banków. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jednolitego 

mechanizmu nadzorczego przed publikacją ostatecznej wersji rozporządzenia ramowego (co ma 

nastąpić do 4 maja 2014) jego projekt należy poddać publicznym konsultacjom. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:pl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:pl:PDF
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3 CZY BĘDĄ TEŻ OBOWIĄZYWAĆ INNE PRZEPISY DOTYCZĄCE 
FUNKCJONOWANIA JEDNOLITEGO MECHANIZMU NADZORCZEGO? 

Projekt rozporządzenia ramowego zawiera przepisy dotyczące funkcjonowania jednolitego 

mechanizmu nadzorczego, obejmujące m.in. jego zasady i organizację, sposób określania, czy 

dany bank jest istotny, osobne procedury nadzoru nad bankami istotnymi i mniej istotnymi oraz 

wspólne procedury odnoszące się do obu rodzajów banków, procedury ścisłej współpracy 

z państwami członkowskimi spoza strefy euro, które zdecydują się przystąpić do mechanizmu, 

oraz kary administracyjne i przepisy przejściowe. 

Inne ważne przepisy będą zawarte w odrębnych aktach prawnych (tj. w projekcie 

rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych, regulaminie Rady ds. Nadzoru, zmienionym 

regulaminie EBC oraz w wewnętrznych zasadach dotyczących tajemnicy zawodowej i wymiany 

informacji w zakresie polityki pieniężnej i nadzoru). 

 

4 KTÓRE BANKI BĘDĄ NADZOROWANE PRZEZ EBC? 
Bezpośrednim nadzorem EBC będą objęte istotne banki z krajów uczestniczących. Podział 

banków na istotne i mniej istotne wynika z decyzji Rady Europejskiej, zgodnie z którą EBC ma 

nadzorować sektor bankowy we współpracy z właściwymi organami krajowymi.  

Do banków istotnych zalicza się ok. 130 grup bankowych, na które przypada blisko 85% 

łącznych aktywów banków w strefie euro. Kryteria określania istotności przedstawione są 

poniżej.  

Nadzór nad wszystkimi pozostałymi bankami w krajach uczestniczących będą sprawować 

właściwe organy krajowe. EBC będzie ponadto odpowiadać za skuteczne i spójne 

funkcjonowanie całego mechanizmu. EBC może też podjąć decyzję o objęciu bezpośrednim 

nadzorem również mniej istotnego banku, gdy uzna, że jest to konieczne do zapewnienia 

spójnego stosowania wysokich standardów nadzoru. 

 

5 JAKIE BANKI UZNAJE SIĘ ZA ISTOTNE? 
EBC we współpracy z właściwymi organami krajowymi przeprowadzi ocenę wszystkich 

banków w krajach uczestniczących według metodyki przedstawionej w projekcie 

                                                                                                                                                            
1  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad 
instytucjami kredytowymi. OJ L 287 z 29.10.2013, s. 63  
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rozporządzenia ramowego. Przy rozstrzyganiu, czy bank jest istotny, bierze się pod uwagę: 

(i) łączną wartość jego aktywów, (ii) znaczenie tego banku dla gospodarki danego kraju lub 

całej UE, (iii) skalę jego działalności transgranicznej, (iv) czy występował w przeszłości 

o publiczną pomoc finansową lub otrzymał taką pomoc w ramach europejskiego instrumentu 

stabilności finansowej (EFSF) lub europejskiego mechanizmu stabilności (ESM), (v) czy jest 

jednym z trzech najistotniejszych banków w danym kraju. Każdy bank spełniający dowolne 

z tych pięciu kryteriów zostanie uznany za istotny. 

 

6 KIEDY BANKI ZOSTANĄ POINFORMOWANE O SWOIM STATUSIE? 
CO STANIE SIĘ W WYPADKU ZMIANY STATUSU? 

EBC zdecyduje, które banki są istotne, i powiadomi je o tym co najmniej dwa miesiące przed 

podjęciem w pełni zadań nadzoru ostrożnościowego (zob. pytanie 1). Zanim EBC podejmie 

ostateczną decyzję, banki będą miały możliwość przedstawienia swego stanowiska. 

W serwisie internetowym EBC zostanie opublikowana lista istotnych banków, objętych 

bezpośrednim nadzorem EBC, oraz lista banków mniej istotnych, ze wskazaniem nadzorujących 

je właściwych organów krajowych. Obie listy będą regularnie aktualizowane – co najmniej raz 

na kwartał.  

Decyzje o zaklasyfikowaniu banku jako istotnego lub mniej istotnego będą co roku 

weryfikowane. Jeśli bank o statusie istotnego przez trzy kolejne lata kalendarzowe nie będzie 

spełniał żadnego z kryteriów istotności, nadzór nad nim zostanie przekazany właściwemu 

organowi krajowemu; jeśli bank o statusie mniej istotnego spełni dowolne kryterium istotności, 

zostanie uznany za istotny. Zmiana szczebla nadzoru może nastąpić wcześniej, jeśli wystąpią 

wyjątkowe okoliczności, tj. jeśli stanie się oczywiste, że dany bank nie spełni żadnego 

z kryteriów istotności (np. gdy w wyniku sprzedaży dużej części działalności wartość jego 

łącznych aktywów spadnie poniżej określonego progu). 

 

7 JAK BĘDZIE PRZEBIEGAĆ WSPÓŁPRACA EBC I WŁAŚCIWYCH 
ORGANÓW KRAJOWYCH PRZY REALIZACJI ICH ZADAŃ? 

Jednolity mechanizm nadzorczy to zintegrowany system złożony z EBC i właściwych organów 

krajowych. Przy pewnych zadaniach EBC będzie mieć udział w nadzorze nad bankami mniej 

istotnymi, a właściwe organy krajowe – w nadzorze nad bankami istotnymi (zob. pytanie 8). 

Dlatego też dobra współpraca między EBC i organami krajowymi ma ogromne znaczenie dla 

funkcjonowania mechanizmu. W projekcie rozporządzenia ramowego mówi się o powinności 
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„współpracy w dobrej wierze” oraz zobowiązuje EBC i właściwe organy krajowe do wymiany 

informacji potrzebnych do realizacji ich zadań. Usprawnieniu współpracy w zakresie nadzoru 

nad istotnymi bankami ma służyć m.in. powołanie wspólnych zespołów nadzorczych 

(zob. pytanie 10). W sytuacji, gdy na EBC spoczywają zadania ostrożnościowe, ale nie jest on 

uprawniony do ich realizacji, ma prawo zalecić właściwym organom krajowym, by podjęły 

określone działania, należące do ich kompetencji na mocy prawa krajowego. Inną formą 

współpracy będzie wymiana i delegowanie pracowników między EBC i właściwymi organami 

krajowymi lub między samymi organami. 

 

8 JAKA BĘDZIE ROLA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH 
W NADZORZE NAD ISTOTNYMI BANKAMI? JAKIE SĄ ZADANIA 
I UPRAWNIENIA EBC W ODNIESIENIU DO BANKÓW MNIEJ ISTOTNYCH? 

Bezpośredni nadzór nad istotnymi bankami będzie sprawować EBC, ale właściwe organy 

krajowe także będą mieć w tym udział. Ze względu na swoje duże doświadczenie w nadzorze 

oraz usytuowanie w bliskości banków właściwe organy krajowe będą wspierać EBC 

w realizacji zadań nadzorczych. Organy te będą przygotowywać projekty decyzji w obszarach 

należących do kompetencji nadzorczych EBC, pomagać w wykonywaniu dodatkowych zadań 

nadzorczych (takich jak bieżące monitorowanie sytuacji banków w zakresie ryzyka, 

sprawdzanie kompetencji i reputacji członków zarządów i inne czynności weryfikacyjne), 

aktywnie uczestniczyć we wspólnych zespołach nadzorczych i wspierać EBC w procedurach 

egzekwowania przepisów.  

EBC będzie czuwać nad funkcjonowaniem całego mechanizmu oraz wykonywać pewne zadania 

nadzorcze w odniesieniu do mniej istotnych banków (zob. pytanie 9). EBC może także 

korzystać ze swoich uprawnień nadzorczych wobec tych banków (tj. występować o informacje 

oraz prowadzić dochodzenia i czynności kontrolne na miejscu). Ponadto właściwe organy 

krajowe będą informować EBC o prowadzonym przez siebie nadzorze nad mniej istotnymi 

bankami (zgodnie z ogólnymi kryteriami określonymi przez EBC, które obejmują sytuację 

banku w zakresie ryzyka i jego wpływ na system finansowy danego kraju), zwłaszcza 

w zakresie najważniejszych postępowań nadzorczych i projektów decyzji nadzorczych. Organy 

krajowe mają też obowiązek informowania EBC o wszelkich przypadkach gwałtownego 

i znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej któregoś z mniej istotnych banków. EBC 

będzie mieć ponadto prawo do wydawania rozporządzeń, wytycznych i ogólnych zaleceń dla 

właściwych organów krajowych oraz może objąć bezpośrednim nadzorem jeden lub kilka mniej 
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istotnych banków, jeśli uzna to za konieczne, by zapewnić spójne stosowanie wysokich 

standardów nadzoru. 

Rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego i projekt rozporządzenia 

ramowego nie wpływają na zadania nadzorcze niewchodzące w zakres rozporządzenia 

w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego. Zadania takie jak ochrona konsumentów czy 

walka z praniem pieniędzy pozostają zatem w gestii władz krajowych. 

 

9 KTO BĘDZIE UDZIELAŁ ZEZWOLENIA NA ZAKŁADANIE NOWYCH 
BANKÓW? 

Organem właściwym w sprawach udzielania i cofania zezwoleń oraz oceny transakcji nabycia 

znacznego pakietu akcji (wspólne procedury) w odniesieniu do wszystkich instytucji 

kredytowych jest EBC. Właściwe organy krajowe będą wspierać EBC we wspólnych 

procedurach poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia lub o ocenę nabycia 

znacznego pakietu akcji oraz przygotowywanie odpowiednio projektów decyzji lub propozycji, 

na podstawie przeprowadzonej przez siebie wstępnej oceny wniosku na gruncie prawa 

krajowego. Jeśli właściwy organ krajowy stwierdzi, że wniosek jest niezgodny z prawem 

krajowym, odrzuci go i poinformuje o tym EBC. Propozycje właściwych organów krajowych 

nie są wiążące dla EBC, którego decyzja opiera się na własnej ocenie wniosku na gruncie 

prawa UE. 

 

10 CO TO SĄ WSPÓLNE ZESPOŁY NADZORCZE? 
Wspólne zespoły nadzorcze to komórki operacyjne w ramach jednolitego mechanizmu 

nadzorczego, które będą odpowiedzialne za bieżący nadzór nad istotnymi bankami. Stanowią 

one jedną z głównych form współpracy właściwych organów krajowych i EBC. Dla każdego 

istotnego banku zostanie utworzony zespół składający się z pracowników właściwych organów 

krajowych zaangażowanych w nadzór nad tym bankiem oraz pracowników EBC. Prace zespołu 

koordynować będzie EBC z pomocą podkoordynatorów z każdego z zaangażowanych organów 

krajowych. Głównym zadaniem tych zespołów będzie prowadzenie analizy ryzyka 

w odniesieniu do nadzorowanego podmiotu lub grupy oraz przedstawianie propozycji programu 

nadzoru i odpowiednich działań w tym zakresie. 

Wspólne zespoły nadzorcze będą także zajmować się koordynacją zespołów prowadzących 

czynności kontrolne na miejscu. 
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11 JAKIE ZADANIA MAKROOSTROŻNOŚCIOWE MA EBC?  
EBC może określić wyższe wymogi w zakresie buforów kapitałowych niż ustalone przez 

władze krajowe oraz zastosować surowsze środki dotyczące redukcji ryzyka systemowego lub 

makroostrożnościowego na poziomie pojedynczego banku, jeśli jest to zgodne z prawem UE, 

z uwzględnieniem systemu finansowego, sytuacji gospodarczej i cyklu koniunkturalnego 

danego kraju. 

Jeśli EBC uzna za potrzebne zastosowanie wyższych wymogów w zakresie buforów 

kapitałowych lub surowszych środków dotyczących redukcji ryzyka systemowego lub 

makroostrożnościowego, podejmie działania w ścisłej współpracy z właściwymi organami 

z zainteresowanych krajów, a przed podjęciem decyzji zawiadomi te organy o planowanych 

środkach. 

Podobnie właściwe organy krajowe wprowadzające środki makroostrożnościowe na mocy 

prawa UE powinny zawiadomić o tym EBC z wyprzedzeniem. 

 

12 JAK BĘDĄ PODEJMOWANE DECYZJE NADZORCZE? 
EBC będzie przestrzegać zasad sprawiedliwości proceduralnej i przejrzystości, zwłaszcza 

w odniesieniu do mikroostrożnościowych decyzji nadzorczych. Każdy bank objęty 

postępowaniem nadzorczym będzie mieć określone prawa proceduralne obowiązujące 

w postępowaniu administracyjnym. Bank może zwrócić się do EBC o wszczęcie postępowania 

nadzorczego i wyznaczyć swojego przedstawiciela na potrzeby tego postępowania. 

Projektowane rozporządzenie ramowe zawiera szczegółowe zasady dotyczące wykorzystania 

dowodów oraz przesłuchań świadków i rzeczoznawców, a w szczególności przyznaje bankom 

prawo do wysłuchania przed podjęciem przez EBC decyzji nadzorczej, która mogłaby 

bezpośrednio i niekorzystnie wpłynąć na ich prawa.  

Aby zapewnić poszanowanie prawa banku do obrony, po wszczęciu postępowania nadzorczego 

będzie on mieć dostęp do dokumentacji EBC (z ograniczeniami wynikającymi z obowiązku 

zachowania poufności). Decyzje nadzorcze muszą być wyraźnie objaśniane. 

Bank może zwrócić się do Administracyjnej Rady Odwoławczej przy EBC z wnioskiem 

o rewizję decyzji podjętej przez EBC w ramach postępowania nadzorczego. Może też odwołać 

się od decyzji nadzorczej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
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13 W JAKICH JĘZYKACH EBC BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAĆ Z BANKAMI 
I WŁAŚCIWYMI ORGANAMI KRAJOWYMI? 

W komunikacji z EBC i postępowaniach z jego udziałem banki mają prawo używać języków 

urzędowych Unii Europejskiej. Jednak z uwagi na czas potrzeby na tłumaczenie oraz dla 

zapewnienia bezpośredniej komunikacji banki mogą również wyrazić zgodę na używanie 

w kontaktach z EBC języka angielskiego. 

Komunikacja między EBC i właściwymi organami krajowymi będzie odbywać się po angielsku. 

 

14 JAKIE BĘDĄ UPRAWNIENIA EBC W ZAKRESIE NAKŁADANIA SANKCJI? 
CZY OBEJMUJĄ ONE TAKŻE MNIEJ ISTOTNE NADZOROWANE BANKI? 

Zarówno EBC, jak i właściwe organy krajowe będą mieć prawo do nakładania kar 

administracyjnych na instytucje kredytowe. Jeśli naruszenie przepisów dotyczy mającego 

bezpośrednie zastosowanie prawa UE (np. rozporządzenia w sprawie wymogów 

kapitałowych)2, EBC może wszcząć postępowanie w tej sprawie wobec banków istotnych, 

natomiast właściwe organy krajowe – w stosunku do banków mniej istotnych. Jeśli naruszenie 

dotyczy prawa krajowego (np. prawa stanowiącego transpozycję dyrektywy w sprawie 

wymogów kapitałowych), wówczas kary na banki – zarówno istotne, jak i mniej istotne – może 

nakładać tylko właściwy organ krajowy, przy czym w odniesieniu do zadań powierzonych EBC 

w przypadku istotnych nadzorowanych podmiotów właściwy organ krajowy może wszcząć 

postępowanie potencjalnie skutkujące nałożeniem sankcji tylko na polecenie EBC. Wyłącznie 

właściwe organy krajowe są też uprawnione do nakładania niepieniężnych kar 

administracyjnych lub wszczynania postępowania w sprawie naruszenia przepisów w stosunku 

do osób fizycznych (np. członka zarządu banku). Jeśli naruszenie dotyczy rozporządzenia lub 

decyzji EBC, prawo do wszczęcia postępowania – zarówno wobec banków istotnych, jak 

i mniej istotnych – ma wyłącznie EBC (przy czym w przypadku banków mniej istotnych tylko 

w zakresie, w jakim rozporządzenie lub decyzja EBC ich dotyczy i nakłada na nie obowiązki 

względem EBC, np. projekt rozporządzenia w sprawie opłat nadzorczych). 

W ramach EBC powstanie niezależna komórka dochodzeniowa, która będzie prowadzić 

dochodzenia i w uzasadnionych przypadkach zgłaszać Radzie ds. Nadzoru propozycję nałożenia 

kary na dany bank. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tej propozycji będzie 

podejmować Rada ds. Nadzoru. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:Pl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:Pl:PDF
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15 W JAKI SPOSÓB WŁAŚCIWE ORGANY KRAJOWE BĘDĄ SŁUŻYĆ ZA 
PUNKT PRZYJMOWANIA NIEKTÓRYCH POWIADOMIEŃ SKŁADANYCH 
PRZEZ BANKI? 

Właściwe prawo UE, a zwłaszcza dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych (CRD IV)3, 

przewiduje składanie przez banki właściwym organom określonych powiadomień 

(np. dotyczących prawa zakładania przedsiębiorstw i swobody świadczenia usług czy oceny 

kwalifikacji członków organów zarządzających).  

Każdy nadzorowany bank, który chce założyć oddział lub świadczyć usługi w innym państwie 

uczestniczącym, ma obowiązek powiadomić o tym zamiarze władze swojego kraju. W ramach 

jednolitego mechanizmu nadzorczego zarówno istotne, jak i mniej istotne banki zamierzające 

prowadzić działalność w innym państwie uczestniczącym kierują takie powiadomienia do 

właściwych organów krajowych. Jeśli istotny bank zamierza prowadzić działalność poza 

obszarem jednolitego mechanizmu nadzorczego, powiadamia o tym EBC, podczas gdy banki 

mniej istotne powiadamiają w takim wypadku właściwy organ krajowy. 

Aby bank mógł skorzystać z prawa zakładania przedsiębiorstw i ze swobody świadczenia usług, 

organ państwa macierzystego musi przekazać powiadomienie i pewne informacje dodatkowe 

organowi państwa przyjmującego. Organy europejskie spoza jednolitego mechanizmu 

nadzorczego powinny przekazać to powiadomienie do właściwego organu krajowego 

w państwie przyjmującym, który ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym EBC. 

Kwestia przyjmowania powiadomień nie ma wpływu na podział zadań w ramach jednolitego 

mechanizmu nadzorczego pomiędzy EBC i właściwymi organami krajowymi, określony 

szczegółowo w projekcie rozporządzenia ramowego. 

 

16 JAK ZOSTANĄ POTRAKTOWANE W JEDNOLITYM MECHANIZMIE 
NADZORCZYM NIEZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA NADZORCZE 
TOCZĄCE SIĘ PRZED WŁAŚCIWYMI ORGANAMI KRAJOWYMI ORAZ 
DECYZJE NADZORCZE PODJĘTE PRZEZ TE ORGANY? 

Przeniesienie kompetencji nadzorczych z właściwych organów krajowych na EBC nie nastąpi 

niespodziewanie. Organ, który przestaje być właściwy, musi więc dołożyć wszelkich starań, by 

                                                                                                                                                            
2  Rozporządzenie (UE) nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 648/2012. 

3  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków 
dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 
kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:pl:PDF
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zakończyć wszystkie postępowania przed datą zmiany. Ma też obowiązek zawiadomienia 

organu przejmującego nadzór o toczących się postępowaniach. Jeśli wszczętego postępowania 

nie da się zakończyć przed zmianą, organ, który je wszczął, zachowuje swoje kompetencje aż 

do momentu zakończenia postępowania. Jeśli organem, który traci kompetencje, jest właściwy 

organ krajowy, EBC może także podjąć decyzję o przejęciu toczącego się postępowania. 

Bez uszczerbku dla realizacji przez EBC uprawnień przyznanych na mocy rozporządzenia 

w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego decyzje nadzorcze podjęte przez właściwe 

organy krajowe przed 4 listopada 2014 (np. zgoda na stosowanie modelu wewnętrznego lub 

decyzja nakładająca wyższy wymóg kapitałowy) pozostają w mocy. 

 

17 JAK JEDNOLITY MECHANIZM NADZORCZY BĘDZIE DZIAŁAĆ W TYCH 
PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO BLISKIEJ 
WSPÓŁPRACY? 

Państwa członkowskie spoza strefy euro mogą przystąpić do jednolitego mechanizmu 

nadzorczego poprzez ustanowienie bliskiej współpracy pomiędzy ich właściwymi organami 

a EBC. Projekt rozporządzenia ramowego określa zasady takiej współpracy i sposób 

prowadzenia nadzoru bankowego w tych państwach. Ogólna zasada jest taka, że przepisy 

projektowanego rozporządzenia ramowego będą obowiązywać także w odniesieniu do 

nadzorowanych podmiotów w krajach, które przystąpią do bliskiej współpracy, 

z uwzględnieniem faktu, że EBC nie może podejmować bezpośrednich działań wobec 

podmiotów ustanowionych w takim kraju, ponieważ nie ma wiążących uprawnień poza strefą 

euro. W szczególności właściwe organy krajowe powinny zapewnić, by EBC otrzymywał 

wszelkie informacje i sprawozdania od istotnych podmiotów nadzorowanych oraz dotyczące 

takich podmiotów. Właściwe organy krajowe będą mieć również obowiązek stosowania się do 

poleceń EBC dotyczących istotnych instytucji kredytowych. 

 

18 JAK BĘDZIE PRZEBIEGAĆ WSPÓŁPRACA EBC Z EUROPEJSKIM 
URZĘDEM NADZORU BANKOWEGO (EUNB)? CZY JEST TO 
UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE ROZPORZĄDZENIA RAMOWEGO? 

EBC będzie wykonywać swoje zadania z poszanowaniem stosownego prawa UE i zgodnie 

z tym prawem, w tym także z jednolitym zbiorem przepisów dotyczących usług finansowych 

mającym zastosowanie do wszystkich państw członkowskich. Będzie też przestrzegać 

przepisów rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 ustanawiającego Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego dotyczących podręcznika nadzoru opracowanego przez EUNB. 
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Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego powierzono zadanie opracowania projektów 

standardów technicznych oraz wytycznych i zaleceń zapewniających ujednolicenie praktyk 

nadzorczych oraz spójność wyników w zakresie nadzoru w UE. EBC będzie mieć udział 

w opracowaniu projektów regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych EUNB.  

Projekt rozporządzenia ramowego nie uwzględnia przepisów prawa materialnego, a jedynie 

zasady proceduralne dotyczące współpracy pomiędzy EBC i właściwymi organami krajowymi 

z państw uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym. 


	1 KIEDY EBC ZACZNIE NADZOROWAĆ BANKI?
	2 CZEGO DOTYCZY PROJEKTOWANE ROZPORZĄDZENIE RAMOWE I DLACZEGO JEST ONO POTRZEBNE? DO KOGO BĘDZIE MIEĆ ZASTOSOWANIE?
	3 CZY BĘDĄ TEŻ OBOWIĄZYWAĆ INNE PRZEPISY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA JEDNOLITEGO MECHANIZMU NADZORCZEGO?
	4 KTÓRE BANKI BĘDĄ NADZOROWANE PRZEZ EBC?
	5 JAKIE BANKI UZNAJE SIĘ ZA ISTOTNE?
	6 KIEDY BANKI ZOSTANĄ POINFORMOWANE O SWOIM STATUSIE? CO STANIE SIĘ W WYPADKU ZMIANY STATUSU?
	7 JAK BĘDZIE PRZEBIEGAĆ WSPÓŁPRACA EBC I WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH PRZY REALIZACJI ICH ZADAŃ?
	8 JAKA BĘDZIE ROLA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH W NADZORZE NAD ISTOTNYMI BANKAMI? JAKIE SĄ ZADANIA I UPRAWNIENIA EBC W ODNIESIENIU DO BANKÓW MNIEJ ISTOTNYCH?
	9 KTO BĘDZIE UDZIELAŁ ZEZWOLENIA NA ZAKŁADANIE NOWYCH BANKÓW?
	10 CO TO SĄ WSPÓLNE ZESPOŁY NADZORCZE?
	11 JAKIE ZADANIA MAKROOSTROŻNOŚCIOWE MA EBC? 
	12 JAK BĘDĄ PODEJMOWANE DECYZJE NADZORCZE?
	13 W JAKICH JĘZYKACH EBC BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAĆ Z BANKAMI I WŁAŚCIWYMI ORGANAMI KRAJOWYMI?
	14 JAKIE BĘDĄ UPRAWNIENIA EBC W ZAKRESIE NAKŁADANIA SANKCJI? CZY OBEJMUJĄ ONE TAKŻE MNIEJ ISTOTNE NADZOROWANE BANKI?
	15 W JAKI SPOSÓB WŁAŚCIWE ORGANY KRAJOWE BĘDĄ SŁUŻYĆ ZA PUNKT PRZYJMOWANIA NIEKTÓRYCH POWIADOMIEŃ SKŁADANYCH PRZEZ BANKI?
	16 JAK ZOSTANĄ POTRAKTOWANE W JEDNOLITYM MECHANIZMIE NADZORCZYM NIEZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA NADZORCZE TOCZĄCE SIĘ PRZED WŁAŚCIWYMI ORGANAMI KRAJOWYMI ORAZ DECYZJE NADZORCZE PODJĘTE PRZEZ TE ORGANY?
	17 JAK JEDNOLITY MECHANIZM NADZORCZY BĘDZIE DZIAŁAĆ W TYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO BLISKIEJ WSPÓŁPRACY?
	18 JAK BĘDZIE PRZEBIEGAĆ WSPÓŁPRACA EBC Z EUROPEJSKIM URZĘDEM NADZORU BANKOWEGO (EUNB)? CZY JEST TO UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE ROZPORZĄDZENIA RAMOWEGO?


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
    /GillSansMT-BoldCondensed
    /GillSansMT-Condensed
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.10000
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


