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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych 

innych ustaw  

(druk nr 473) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

 Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem 

finansowym oraz niektórych innych ustaw, zmierza do zapewnienia skuteczniejszej niż 

dotychczas ochrony interesów konsumentów biorących udział w obrocie finansowym.  

 Organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym jest Komisja 

Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja).  

 W art. 1 w pkt 2 noweli rozszerzono katalog zadań Komisji o nieodpłatne 

publikowanie w publicznym radiu i telewizji ostrzeżeń i komunikatów dotyczących zagrożeń 

w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.  

 Na podstawie art. 6b dodawanego do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, 

Komisja podawać ma do publicznej wiadomości informacje o złożeniu zawiadomień o 

podejrzeniu popełnienia przestępstw określonych w ustawach regulujących funkcjonowanie 

instytucji rynku finansowego (ustawy: o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, Prawo bankowe, o giełdach towarowych, o działalności ubezpieczeniowej, o 

pośrednictwie ubezpieczeniowym, o pracowniczych programach emerytalnych, o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego, o funduszach inwestycyjnych, o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub o usługach płatniczych). 
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 Informacje takie znajdą się na stronie internetowej Komisji pod nazwą „Lista 

ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”. Do publicznej wiadomości podawane 

będzie firma (nazwa) podmiotu, w związku z działalnością którego złożone zostało 

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, z wyłączeniem jednak danych 

osobowych. 

 Na podstawie zawiadomienia przekazanego Komisji przez prokuratora, informacje, o 

których mowa uzupełniane będą o wzmiankę o prawomocnej odmowie wszczęcia 

postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania 

przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia - o wzmiankę o 

prawomocnym orzeczeniu sądu. 

 Zmiany w ustawach: Kodeks wykroczeń, Prawo bankowe, o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz w ustawie o kredycie konsumenckim 

zmierzają do zapewnienia wymienionym aktom prawnym spójności terminologicznej, której 

brak powodował dotychczas kłopoty interpretacyjne oraz narażał je na zarzut niezgodności z 

prawem unijnym. Źródłem wątpliwości było określenie "ocena ryzyka kredytowego", które 

zastąpiono zgodnym z założeniem ustawodawcy oraz prawodawstwem wspólnotowym 

pojęciem "ocena zdolności kredytowej". 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

 Ustawa uchwalona przez Sejm na 52. posiedzeniu w dniu 23 października b.r. 

pochodzi z przedłożenia poselskiego. Projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych.  

 W toku prac, podlegał on modyfikacjom. Posłowie zdecydowali o usunięciu z noweli 

budzącego kontrowersje przepisu zezwalającego na przekazywanie informacji stanowiących 

tajemnicę bankową bliżej nieokreślonym kredytodawcom. 

 Minister Spraw Zagranicznych w opinii z dnia 16 października br. stwierdził, że 

zawarty w ustawie zapis rozszerzający katalog zadań Komisji o nieodpłatne publikowanie w 

publicznym radiu i telewizji ostrzeżeń i komunikatów dotyczących zagrożeń w zakresie 

funkcjonowania rynku finansowego, może powodować wątpliwości co do zgodności z 

prawem unijnym (niedozwolona pomoc państwa). Zastrzeżenia do takiej regulacji zgłosił 

również Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

 Za przyjęciem ustawy głosowało 288 posłów, przy 1 głosie przeciw i 150 

wstrzymujących się.  
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III. Uwagi 

1) Na podstawie art. 6b dodawanego do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, 

Komisja podawać ma do publicznej wiadomości informacje o złożeniu zawiadomień o 

podejrzeniu popełnienia przestępstw określonych w ustawach regulujących 

funkcjonowanie instytucji rynku finansowego. Informacje takie znajdą się na stronie 

internetowej Komisji pod nazwą „Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru 

Finansowego”. Do publicznej wiadomości podawana będzie firma (nazwa) podmiotu, w 

związku z działalnością którego złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa, z wyłączeniem danych osobowych osób fizycznych. 

 Nie negując ratio legis analizowanego przepisu należy mieć na względzie, że 

ustawodawca chroniący interesy konsumentów, winien respektować prawa także 

przedsiębiorców świadczących swoje usługi na rynku finansowym. Otrzymanie przez 

organ ścigania karnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa może się zakończyć 

już na etapie postępowania przygotowawczego: postanowieniem o odmowie wszczęcia 

postępowania albo o jego umorzeniu. Może się także okazać, że przestępstwo 

popełnione w związku z działalnością podmiotu świadczącego usługi na rynku 

finansowym przez osobę fizyczną będącą jego pracownikiem, członkiem organu, 

agentem itp., nie przysporzyło temu pierwszemu korzyści albo wręcz jest on w sprawie 

pokrzywdzony. Bez względu więc na to, czy po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa postępowanie zostanie w ogóle wszczęte, oraz jaki będzie jego efekt, 

przedsiębiorca "w związku z działalnością którego" złożono zawiadomienie, znajdzie się 

na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.  

 Konstrukcja taka może powodować szereg wątpliwości natury konstytucyjnoprawnej 

oraz praktycznej. Te pierwsze wynikają z art. 31 oraz art. 42 ust. 3 Konstytucji (zasada 

proporcjonalności oraz zasada domniemania niewinności). Drugie mogą być 

konsekwencją ochrony, którą prawo cywilne przyznaje także dobrom osobistym (czci, 

dobremu imieniu, wizerunkowi itp.) osób prawnych. 

 

2) Zgodnie z art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim (art. 5 pkt 3 noweli), kredytodawca 

przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny 

zdolności kredytowej konsumenta. Ocena zdolności kredytowej dokonywana będzie na 

podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji 

pozyskanych z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych kredytodawcy.  
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 Istota sprowadza się do zmiany określenia "ocena ryzyka kredytowego", na poprawne - 

"ocena zdolności kredytowej". Biorąc jednak pod rozwagę, że zmiana terminologii 

będzie się zapewne wiązać co najmniej ze zmianą dokumentów przedkładanych 

konsumentowi przez kredytodawcę, należy przesądzić o wpływie nowego prawa na już 

zawarte umowy o kredyt konsumencki. 

 

Propozycja poprawki: 

po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. Do umów o kredyt konsumencki zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy 

stosuje się przepisy dotychczasowe.”. 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


