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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia  9 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych  

oraz niektórych innych ustaw  

 

(druk nr 981) 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH 

HIPOTECZNYCH (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.)  

 

Art. 6. 

Hipoteczny list zastawny zawiera w szczególności: 

1) nazwę "hipoteczny list zastawny"; 

2) wskazanie podstawy prawnej emisji; 

3) nazwę (firmę) banku hipotecznego będącego emitentem oraz jego siedzibę; 

4) serię i numer hipotecznego listu zastawnego; 

5) oznaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się oprocentowanie, i 

wysokość oprocentowania, a także terminy wypłaty odsetek, termin wykupu 

hipotecznego listu zastawnego, miejsce płatności oraz warunki wykupu; 

[6) w przypadku gdy termin wykupu jest dłuższy niż 5 lat - informację, że po upływie 5 lat od 

dnia emisji bank hipoteczny może dokonać jego umorzenia przed terminem wykupu, oraz 

informację o warunkach wykupu;] 

7) informację, że uprawnionemu z hipotecznego listu zastawnego nie przysługuje prawo 

wcześniejszego niż w określonym terminie przedstawienia go do wykupu; 

8) miejsce i datę wystawienia hipotecznego listu zastawnego; 

9) podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku hipotecznego 

oraz podpis powiernika; podpisy te mogą być odtwarzane sposobem mechanicznym. 

 

[Art. 7. 

1. Hipoteczny list zastawny może być emitowany w formie dokumentu lub w formie 

zdematerializowanej (zapis komputerowy). 

2. Jeżeli hipoteczny list zastawny występuje w formie zdematerializowanej, wówczas wszystkie 

dane, o których mowa w art. 6, powinny być zamieszczone w treści świadectwa 

depozytowego albo innego dokumentu wydanego osobie uprawnionej. 

3. Hipoteczny list zastawny może być emitowany w odcinkach zbiorowych.] 

 

<Art. 7a. 

Warunki emisji listów zastawnych zawierają w szczególności informację o terminach 

wypłaty odsetek oraz terminach i warunkach wykupu listu zastawnego stosowanych w 

przypadku ogłoszenia upadłości banku hipotecznego.> 

 

 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 8. 

1.  W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do zasad emisji, obrotu i wykupu 

hipotecznych listów zastawnych mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539); 

2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, 

poz. 1538); 

[3)  ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238), z wyjątkiem 

przepisów art. 14, art. 31 ust. 1-3 i 6, art. 32, art. 78-87 i art. 90.] 

<3) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238), z wyjątkiem 

przepisów art. 14, art. 31 ust. 1–3 i 6, art. 32, art. 74 ust. 2 i 3, art. 78–87 i art. 

90.> 

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb i warunki 

wprowadzania listów zastawnych do publicznego obrotu. Rozporządzenie powinno w 

szczególności określać zakres obowiązków informacyjnych tak, aby umożliwić 

inwestorom rzetelną ocenę sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta. 

 

Art. 13. 

1. Ogólna kwota wierzytelności z tytułu czynności, o których mowa w art. 12 pkt 1 i 3, w 

części przekraczającej 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości nie może 

przekroczyć 30% ogólnej kwoty wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczonych 

hipoteką. 

[2. Wysokość pojedynczego kredytu zabezpieczonego hipoteką nie może przekroczyć 

bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.] 

<2. Wysokość pojedynczego kredytu zabezpieczonego hipoteką w dniu: 

1) jego udzielenia – w przypadku udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką, 

2) nabycia wierzytelności z tytułu takiego kredytu – w przypadku nabywania 

wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów 

zabezpieczonych hipoteką  

– nie może przekroczyć bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.> 

 

[Art. 14. 

Ze środków uzyskanych z emisji listów zastawnych bank hipoteczny może refinansować 

kredyty zabezpieczone hipoteką oraz nabyte wierzytelności innych banków z tytułu 

udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką; refinansowanie nie może jednak 

przekroczyć kwoty odpowiadającej 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.] 

 

<Art. 14. 

Ze środków uzyskanych z emisji listów zastawnych bank hipoteczny może refinansować 

kredyty zabezpieczone hipoteką oraz nabyte wierzytelności innych banków z tytułu 

udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką; refinansowanie w 

odniesieniu do pojedynczego kredytu lub pojedynczej wierzytelności nie może jednak 

przekroczyć kwoty odpowiadającej 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, 

a w przypadku nieruchomości mieszkalnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 75 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 

27.06.2013, str. 1, z późn. zm.) – 80% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.> 
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Art. 18. 

[1. Łączna kwota nominalnych wartości znajdujących się w obrocie hipotecznych listów 

zastawnych nie może przekraczać sumy nominalnych kwot wierzytelności banku 

zabezpieczonych hipoteką, stanowiących podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych, 

z zastrzeżeniem ust. 3.] 

<1. Suma nominalnych kwot wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczonych 

hipoteką oraz praw i środków, o których mowa w ust. 3 i 4, wpisanych do rejestru 

zabezpieczenia listów zastawnych, stanowiących podstawę emisji hipotecznych listów 

zastawnych, nie może być niższa niż 110% łącznej kwoty nominalnych wartości 

znajdujących się w obrocie hipotecznych listów zastawnych, przy czym suma 

nominalnych kwot wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczonych hipoteką, 

stanowiących podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych, nie może być niższa 

niż 85% łącznej kwoty nominalnych wartości znajdujących się w obrocie 

hipotecznych listów zastawnych.> 

<1a. Suma nominalnych kwot wierzytelności banku hipotecznego, o których mowa w 

art. 3 ust. 2, oraz praw i środków, o których mowa w ust. 3 i 4, wpisanych do rejestru 

zabezpieczenia listów zastawnych, stanowiących podstawę emisji publicznych listów 

zastawnych, nie może być niższa niż 110% łącznej kwoty nominalnych wartości 

znajdujących się w obrocie publicznych listów zastawnych, przy czym suma 

nominalnych kwot wierzytelności banku hipotecznego, o których mowa w art. 3 ust. 

2, stanowiących podstawę emisji publicznych listów zastawnych, nie może być niższa 

niż 85% łącznej kwoty nominalnych wartości znajdujących się w obrocie publicznych 

listów zastawnych.> 

[2. Dochód banku hipotecznego z tytułu odsetek od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, 

o których mowa w ust. 1, nie może być niższy od kosztów z tytułu odsetek od znajdujących 

się w obrocie hipotecznych listów zastawnych.] 

<2. Ustalany odrębnie dla hipotecznych listów zastawnych oraz publicznych listów 

zastawnych dochód banku hipotecznego z tytułu odsetek od: 

1) wierzytelności zabezpieczonych hipoteką albo wierzytelności, o których mowa w 

art. 3 ust. 2, oraz  

2) praw i środków, o których mowa w ust. 3 i 4 

– stanowiących podstawę emisji odpowiednio hipotecznych listów zastawnych albo 

publicznych listów zastawnych, nie może być niższy od kosztów z tytułu odsetek od 

znajdujących się w obrocie odpowiednio hipotecznych listów zastawnych albo 

publicznych listów zastawnych.> 

3. [Podstawą emisji hipotecznych listów zastawnych, do wysokości 10% kwoty 

zabezpieczonych hipoteką wierzytelności banku, o których mowa w ust. 1, mogą być także 

środki banku hipotecznego:]  <Podstawą emisji listów zastawnych mogą być również 

środki banku hipotecznego:> 

1) ulokowane w papierach wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3; 

2) ulokowane w Narodowym Banku Polskim; 

3) posiadane w gotówce. 

<3a. Bank hipoteczny jest obowiązany utrzymywać, odrębnie dla hipotecznych listów 

zastawnych oraz publicznych listów zastawnych, utworzoną ze środków, o których 

mowa w ust. 3, nadwyżkę w wysokości nie niższej niż łączna kwota nominalnych 

wartości odsetek od znajdujących się w obrocie odpowiednio hipotecznych albo 

publicznych listów zastawnych, przypadających do wypłaty w okresie kolejnych 6 

miesięcy. 
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3b. Środki przeznaczone na nadwyżkę, o której mowa w ust. 3a, nie mogą stanowić 

podstawy emisji listów zastawnych.> 

[4. Przy określaniu kwot, o których mowa w ust. 1-3, uwzględnia się wartość nabytych 

instrumentów finansowych zabezpieczających, spełniających warunki wymienione w art. 

35a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 

694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535), oraz zmiany ich wartości.] 

<4. Przy określaniu kwot, o których mowa w ust. 1–3a, uwzględnia się wartość nabytych 

instrumentów finansowych zabezpieczających, spełniających warunki wymienione w 

art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 330, z późn. zm.), oraz zmiany ich wartości.> 

 

Art. 20. 

1. Wierzytelność banku hipotecznego, która ma być wpisana do rejestru zabezpieczenia 

hipotecznych listów zastawnych, może być zabezpieczona wyłącznie hipoteką wpisaną w 

księdze wieczystej na pierwszym miejscu. 

2. Jeżeli wierzytelność banku hipotecznego została wyrażona w walucie obcej, wpisu hipoteki 

zabezpieczającej tę wierzytelność dokonuje się w księdze wieczystej w tej samej walucie. 

3. Wniosek o wpis hipoteki zabezpieczającej wierzytelność hipoteczną, która ma być wpisana 

do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych, sąd prowadzący księgę 

wieczystą rozpoznaje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

4. Bank hipoteczny przed zabezpieczeniem hipoteką wierzytelności z tytułu udzielonego 

kredytu może oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną w umowie kredytowej kwotę 

środków pieniężnych, jeżeli do sądu został złożony wniosek o wpis hipoteki 

zabezpieczającej tę wierzytelność i ustanowione zostało, do czasu powstania hipoteki, 

dodatkowe zabezpieczenie udzielonego kredytu, w szczególności: 

1) gwarancja lub poręczenie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1; 

2) gwarancja lub poręczenie banków spełniających warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 

1 pkt 1; 

3) ubezpieczenie kredytu. 

5. Bank hipoteczny może również oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną w umowie 

kredytowej kwotę środków pieniężnych przed zabezpieczeniem hipoteką wierzytelności z 

tytułu udzielonego kredytu, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 4, jeżeli w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której 

realizowane jest przedsięwzięcie budowlane, ujawnione zostało roszczenie banku 

hipotecznego o ustanowienie na jego rzecz hipoteki, dla zabezpieczenia spłaty kredytu, na 

nieruchomości lokalowej jednocześnie z wyodrębnieniem lokalu. Wykreślenie roszczenia 

z księgi wieczystej wymaga zgody banku hipotecznego, na rzecz którego ma być 

ustanowiona hipoteka. 

<6. Wniosek o wpis roszczenia, o którym mowa w ust. 5, może być złożony przez 

właściciela nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie budowlane, 

bank hipoteczny albo nabywcę nieruchomości lokalowej, o których mowa w ust. 5. 

Wpis roszczenia do księgi wieczystej nie wymaga zgody właściciela nieruchomości, na 

której realizowane jest przedsięwzięcie budowlane.> 

 

Art. 21. 

[1. W przypadku gdy termin wykupu listu zastawnego jest dłuższy niż 5 lat od dnia emisji, 

bank hipoteczny, dla zapewnienia zgodności działania z przepisami art. 18, może dokonać 

umorzenia listów zastawnych przed terminem wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie 

5 lat od dnia emisji.] 
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<1. W przypadku gdy termin wykupu listu zastawnego jest dłuższy niż 5 lat od dnia 

emisji, bank hipoteczny, dla zapewnienia zgodności działania z przepisami art. 18, 

może dokonać umorzenia listów zastawnych przed terminem wykupu, jednak nie 

wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia emisji, o ile w warunkach emisji wyraźnie 

zastrzeżono taką możliwość.> 

2. Jeżeli zabezpieczona hipoteką wierzytelność banku wpisana do rejestru zabezpieczenia 

listów zastawnych powstała w wyniku umowy o udzielenie kredytu o stałym 

oprocentowaniu, możliwość wcześniejszego jednostronnego wypowiedzenia umowy 

kredytowej przez kredytobiorcę może być wyłączona, jednak na okres nie dłuższy niż 5 

lat. 

 

Art. 24. 

1. [Bank hipoteczny prowadzi i przechowuje rejestr zabezpieczenia listów zastawnych, do 

którego wpisywane są w odrębnych pozycjach wierzytelności banku hipotecznego oraz 

prawa i środki, o których mowa w art. 18 ust. 3 i 4, stanowiące podstawę emisji listów 

zastawnych.] <Bank hipoteczny prowadzi i przechowuje rejestr zabezpieczenia listów 

zastawnych, do którego wpisywane są w odrębnych pozycjach wierzytelności banku 

hipotecznego oraz prawa i środki, o których mowa w art. 18 ust. 3 i 4, stanowiące 

podstawę emisji listów zastawnych, a także środki tworzące nadwyżkę, o której mowa 

w art. 18 ust. 3a.>  Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych prowadzony jest odrębnie 

dla hipotecznych listów zastawnych i dla publicznych listów zastawnych. 

2. W przypadku ustanowienia hipoteki zabezpieczającej wierzytelność banku hipotecznego 

wpisaną do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych, należy uczynić o tym 

wpis w księdze wieczystej. 

<2a. Czynność polegająca na ustanowieniu zabezpieczenia zobowiązania banku 

hipotecznego, której przedmiotem są wierzytelności banku hipotecznego lub prawa 

lub środki, o których mowa w art. 18 ust. 3, 3a i 4, wpisane do rejestru zabezpieczenia 

listów zastawnych, jest nieważna, chyba że została dokonana w celu zabezpieczenia 

jego zobowiązań na potrzeby: 

1) instrumentów finansowych zabezpieczających, o których mowa w art. 18 ust. 4, 

wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych; 

2) systemu płatności i systemu rozrachunku papierów wartościowych, których 

uczestnikiem jest bank hipoteczny, oraz rozliczeń zabezpieczeń finansowych 

ustanowionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 942 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 

1036).> 

3. Czynność rozporządzająca banku hipotecznego, której przedmiotem jest wierzytelność 

hipoteczna wpisana do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody powiernika. 

4. Wpisy, o których mowa w ust. 1, dokonywane są do pełnej wysokości kredytu udzielonego 

na podstawie umowy kredytowej zawartej z bankiem hipotecznym lub umowy kredytowej, 

z której wynika wierzytelność hipoteczna nabyta przez bank hipoteczny. 

5. (uchylony). 

6.  Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze uchwały, określi wzór rejestru zabezpieczenia 

listów zastawnych. 

 

[Art. 25. 

Bank hipoteczny prowadzi rachunek zabezpieczenia listów zastawnych w celu monitorowania 

wypełniania, w perspektywie długookresowej, wymogów, o których mowa w art. 18.] 
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<Art. 25. 

1. Bank hipoteczny przeprowadza rachunek zabezpieczenia listów zastawnych w celu 

monitorowania wypełniania w perspektywie długookresowej wymogów, o których 

mowa w art. 18 ust. 1, 1a i 2. Rachunek jest przeprowadzany w każdym dniu 

roboczym. 

2. Bank hipoteczny ustala, czy – na dzień dokonania ustalenia – wierzytelności banku 

hipotecznego oraz prawa i środki, o których mowa w art. 18 ust. 3, 3a i 4, wpisane do 

rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, wystarczają na: 

1) pełne zaspokojenie posiadaczy listów zastawnych (test równowagi pokrycia) oraz  

2) pełne zaspokojenie posiadaczy listów zastawnych w przedłużonych terminach 

wymagalności, o których mowa w art. 446 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i … ) (test płynności). 

3. Przeprowadzając test równowagi pokrycia i test płynności, bank hipoteczny 

uwzględnia koszty likwidacji osobnej masy upadłości oraz różnice walutowe i 

oprocentowania, jeżeli takie różnice pomiędzy składnikami osobnej masy upadłości a 

zobowiązaniami z listów zastawnych nie będą zabezpieczone przez odpowiednie 

transakcje zabezpieczające przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem 

walutowym. 

4. Test równowagi pokrycia jest przeprowadzany nie rzadziej niż co 6 miesięcy, a test 

płynności – nie rzadziej niż co 3 miesiące. 

5. Wyniki testu równowagi pokrycia i testu płynności uznaje się za pozytywne, jeżeli po 

ich przeprowadzeniu ustalono, że – na dzień dokonania ustalenia – wierzytelności 

banku hipotecznego oraz prawa i środki, o których mowa w art. 18 ust. 3, 3a i 4, 

wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, wystarczają na pełne 

zaspokojenie posiadaczy listów zastawnych. 

6. Rachunek zabezpieczenia listów zastawnych oraz test równowagi pokrycia i test 

płynności są przeprowadzane odrębnie dla hipotecznych listów zastawnych i dla 

publicznych listów zastawnych. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz 

sposób przeprowadzania: 

1) rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa w ust. 1, w tym 

terminy, dla których jest on przeprowadzany, 

2) testu równowagi pokrycia i testu płynności 

– mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wyemitowanych 

listów zastawnych.> 

 

 

Art. 27. 

1. [Przy każdym banku hipotecznym powołuje się powiernika i jego zastępcę.] <Przy każdym 

banku hipotecznym powołuje się powiernika oraz co najmniej jednego zastępcę 

powiernika, przy czym liczbę zastępców powiernika dostosowuje się do skali 

działalności banku hipotecznego.> Powiernik i jego zastępca nie mogą być 

pracownikami banku hipotecznego. 

2.  Powiernika i jego zastępcę powołuje na okres 6 lat, na wniosek rady nadzorczej banku 

hipotecznego, Komisja Nadzoru Finansowego. Ta sama osoba może być ponownie 

powołana na powiernika lub jego zastępcę tylko raz. 
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3.  Powiernik i jego zastępca powinni posiadać obywatelstwo jednego z państw-członków 

Unii Europejskiej, wykształcenie wyższe i dawać rękojmię rzetelnego wykonywania 

nałożonych na nich obowiązków. 

 

Art. 30. 

Do zadań powiernika należy sprawdzanie, czy: 

1) zobowiązania wynikające ze znajdujących się w obrocie listów zastawnych zabezpieczone 

są przez bank hipoteczny zgodnie z przepisami niniejszej ustawy; 

2) przyjęta przez bank hipoteczny bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości ustalona 

została zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 22 ust. 2; do zadań powiernika nie 

należy sprawdzanie, czy bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości odpowiada jej 

wartości rzeczywistej; 

[3)  bank hipoteczny przestrzega limitów określonych w art. 18; w przypadku stwierdzenia 

nieprzestrzegania przez bank tych limitów, powiernik niezwłocznie zawiadamia o tym 

Komisję Nadzoru Finansowego;] 

<3) bank hipoteczny przestrzega wymogów, o których mowa w art. 18; w przypadku 

stwierdzenia nieprzestrzegania przez bank tych wymogów, powiernik niezwłocznie 

zawiadamia o tym Komisję Nadzoru Finansowego;> 

<3a) wyniki testu równowagi pokrycia i testu płynności potwierdzają, że 

wierzytelności banku hipotecznego oraz prawa i środki, o których mowa w art. 18 ust. 

3, 3a i 4, wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, wystarczają na pełne 

zaspokojenie posiadaczy listów zastawnych; w przypadku gdy wynik testu równowagi 

pokrycia lub testu płynności nie jest pozytywny, powiernik niezwłocznie zawiadamia 

o tym Komisję Nadzoru Finansowego;> 

4) sposób prowadzenia przez bank hipoteczny rejestru zabezpieczenia listów zastawnych 

odpowiada warunkom niniejszej ustawy; 

5) bank hipoteczny zapewnia zgodnie z przepisami niniejszej ustawy zabezpieczenie dla 

planowanej emisji listów zastawnych oraz kontrolę, czy dokonane zostały odpowiednie 

wpisy do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych. 

 

[Dział V 

Upadłość banku hipotecznego 

 

Art. 35.  (uchylony). 

 

Art. 36. 

Środki uzyskane w wyniku wyegzekwowania wierzytelności wpisanych do rejestru 

zabezpieczenia listów zastawnych mogą być wykorzystane wyłącznie dla zaspokojenia 

roszczeń wynikających z listów zastawnych.] 
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USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)  

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1-130 pominięto) 

<130a) odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o 

których mowa w art. 3 ust. 2a;> 

(pkt 131-141 pominięto) 

(ust. 1a-34 pominięto) 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.)  

 

Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

( pkt 1-24 pominięto)    

25)  wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem: 

a)  wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane 

jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w 

sposób określony w ust. 2, 

b)  udzielonych przez jednostki organizacyjne uprawnione, na podstawie odrębnych 

ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, do udzielania kredytów 

(pożyczek) - wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek), 

pomniejszonych o kwotę niespłaconych odsetek i równowartość rezerw na te 

kredyty (pożyczki), zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, 

<ba) nabytych przez bank hipoteczny w celu emisji listów zastawnych od 

innych banków wierzytelności z tytułu udzielonych przez nie kredytów, 

zwanych dalej „nabytymi wierzytelnościami banku hipotecznego” – 

wymagalnych a nieściągalnych, pomniejszonych o kwotę niespłaconych 

odsetek i równowartość rezerw na te kredyty, zaliczonych uprzednio do 

kosztów uzyskania przychodów,> 

c)  strat poniesionych przez bank z tytułu udzielonych po dniu 1 stycznia 1997 r. 

gwarancji albo poręczeń spłaty kredytów i pożyczek, obliczonych zgodnie z pkt 

25 lit. b; 

26)  rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została 

uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych rezerw utworzonych na pokrycie: 

a)  w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 25 lit. b: 

–  wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek), 

–  kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii straconych, 

udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na 

podstawie odrębnych ustaw, 

<aa) w bankach hipotecznych – wierzytelności, o których mowa w pkt 25 

lit. ba,> 

b)  wymagalnych, a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po 

dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, 
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c)  zakwalifikowanych do kategorii straconych należności z tytułu udzielonych przez 

bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i 

pożyczek, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji 

na podstawie odrębnych ustaw, 

d)  25% kwoty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych 

oraz 25% zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych należności z tytułu 

gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek - udzielonych przez bank po 

dniu 1 stycznia 1997 r., 

<da) 25% kwoty zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych nabytych 

wierzytelności banku hipotecznego,> 

e)  50% kwoty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych 

oraz 50% zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych należności z tytułu 

gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek - udzielonych przez bank 

przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na podstawie 

odrębnych ustaw; 

( pkt 26a – 40 pominięto) 

41)  (uchylony); 

42)  (uchylony); 

43) [ umorzonych kredytów (pożyczek) bankowych, jeżeli ich umorzenie nie jest związane 

z:] <umorzonych kredytów (pożyczek) bankowych, w tym nabytych 

wierzytelności banku hipotecznego, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z:>   
a)  bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków lub 

b)  postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu 

przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub 

c)  realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw; 

( pkt 44 – 68 pominięto)   

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których 

nieściągalność została udokumentowana: 

1)   postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym 

stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, 

albo 

2)   postanowieniem sądu o: 

a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy 

majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 

postępowania, lub 

b)  umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy 

zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a, lub 

c)  ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo 

3)   protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty 

procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo 

wyższe od jej kwoty. 

2a. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną: 

1)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli: 

a)  dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, 

postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca 

likwidację majątku, albo 



- 10 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

b)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w 

rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek 

dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o 

restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo 

c)  wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana 

na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

d)  wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego; 

2)   [w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze i lit. b, jeżeli:] <w 

przypadku określonym w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze, lit. aa albo lit. b, 

jeżeli:>  
a)  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a albo lit. b, lub 

b)  opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 6 

miesięcy, a ponadto: 

–  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d albo 

–  wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

–  miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek 

mimo podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego 

miejsca i majątku; 

3)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26b, jeżeli: 

a)  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a lub 

b)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w 

rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub 

c)  opóźnienie w spłacie kapitału pożyczki i kredytu lub odsetek od tych należności 

przekracza 6 miesięcy, a ponadto: 

–  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d albo 

–  wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

–  miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek 

mimo podjęcia przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową działań 

zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku. 

2b. Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych przez bank 

gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, wymienionych w ust. 1 pkt 26, 

pomniejsza się, z zastrzeżeniem ust. 2c, o wartość: 

1)   gwarancji lub poręczeń Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 

2)   gwarancji lub poręczeń banku centralnego lub rządu kraju będącego członkiem 

OECD; 

3)   gwarancji lub poręczeń banku mającego siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, 

w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw; 

4)   gwarancji lub poręczeń państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem banków i 

zakładów ubezpieczeń, uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do ich 

udzielania w ramach realizacji powierzonych jej zadań państwowych, w przypadku 

gdy w budżecie państwa określono źródła sfinansowania ewentualnych zobowiązań; 

5)   przelewu wierzytelności z akredytywy zabezpieczającej (akredytywa typu stand-by) 

otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju będącego członkiem OECD, w 

przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw; 

6)   umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej na podstawie 

przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, 

dla określonej umowy kredytowej lub zobowiązania pozabilansowego - do 100% 
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sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia 

rezerwy celowej jest następstwem zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub 

gwarancją; 

7)   gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonych na podstawie 

przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 

niektóre osoby prawne; 

8)   gwarancji lub poręczeń jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej 

(gmin, powiatów i województw) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy 

czym uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wynikać z uchwały właściwego 

organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ustalania maksymalnej 

wysokości pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku 

budżetowym; 

9)   wpłaty określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek 

banku, który zobowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz 

z należnymi odsetkami i prowizją, do wysokości tej kwoty, przy czym przeliczenia 

na złote należy dokonać według kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank 

Polski na dzień dokonywania klasyfikacji; 

10)  zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku: 

a)  posiadającym ekspozycję kredytową lub 

b)  mającym siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja 

ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw 

- wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania 

środków z rachunku lokaty; 

11)  przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi 

odsetkami i prowizją, prawa własności: 

a)  papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, 

b)  papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy krajów 

będących członkiem OECD, 

c)  bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki 

- według ich wartości godziwej; 

12)  hipoteki ustanowionej na: 

a)  nieruchomości, 

b)  użytkowaniu wieczystym, 

c)  własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, 

d)  spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego, 

e)  prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 

f)  prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię 

mieszkaniową w celu przeniesienia jej własności na członka; 

13)  gwarancji lub poręczeń podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jeżeli 

łączna kwota gwarancji i poręczeń udzielonych przez gwaranta (poręczyciela) 

jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego gwaranta 

(poręczyciela), pomniejszonych o należne, lecz niewniesione wkłady na poczet 

kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni; 

14)  przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi 

odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na warunkach określonych 

przez strony w umowie; 
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15)  przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi 

odsetkami i prowizją, prawa własności papierów wartościowych, niewymienionych 

w pkt 11, będących w obrocie giełdowym w krajach będących członkiem OECD; 

16)  hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego; 

17)  zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru państwowego statków 

powietrznych; 

18)  zastawu rejestrowego na: 

a)  prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 11, według ich 

wartości godziwej, 

b)  prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 15; 

19)  zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej; 

20)  przelewu wierzytelności z rachunku lokaty założonej w banku innym niż bank 

posiadający należność lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego, wraz z 

oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z 

rachunku lokaty; 

21)  oświadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, 

zawierającego zobowiązanie wystawcy do podjęcia działań wobec dłużnika, 

mających na celu utrzymanie terminowej obsługi ekspozycji kredytowej banku oraz 

utrzymanie niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, pod 

warunkiem że: 

a)  treść oświadczenia zapewnia możliwość dochodzenia wobec wystawcy roszczeń 

w przypadku konieczności utworzenia rezerwy celowej, 

b)  bank posiada opinię prawną dotyczącą skuteczności dochodzenia ewentualnych 

roszczeń wobec wystawcy oświadczenia, 

c)  zobowiązanie ciążące na wystawcy oświadczenia jest ujęte w jego księgach, 

d)  łączna kwota oświadczeń patronackich, gwarancji i poręczeń udzielonych przez 

wystawcę jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego 

wystawcy, pomniejszonych o należne, lecz niewniesione, wkłady na poczet 

kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni. 

2c. Przepisy ust. 2b stosuje się w takim zakresie, w jakim bank pomniejszy podstawę 

tworzenia rezerw zaliczanych do kosztów banku, na podstawie przepisów o 

rachunkowości, o wartość zabezpieczeń wymienionych w tych przepisach. 

2d. Za ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 2b pkt 10 lit. a oraz pkt 21, rozumie się: 

a)  należności, z wyłączeniem odsetek, także skapitalizowanych, 

b)  udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym. 

2e. W spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych podstawę dokonywania odpisów 

aktualizujących, o których mowa w ust. 1 pkt 26b, pomniejsza się o wartość 

zabezpieczeń wymienionych w ust. 2b w takim zakresie, w jakim kasa pomniejszy 

podstawę tworzenia odpisów aktualizujących zaliczanych do kosztów na podstawie 

przepisów ustawy o rachunkowości. 

3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, 

utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

3a. (uchylony). 

3b. Przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1. 

3c. Przepisów ust. 1 pkt 26 nie stosuje się w przypadku rezerw utworzonych na pokrycie 

kredytów (pożyczek), gwarancji (poręczeń) wymienionych w ust. 1 pkt 26, które zostały 

udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno być stwierdzone 

prawomocnym wyrokiem sądu. 
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3d. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c ma zastosowanie do banków uczestniczących w 

realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, pod warunkiem 

przeznaczenia i wydatkowania równowartości 100% kwoty wierzytelności podlegającej 

umorzeniu na uruchomienie kredytów (pożyczek) dla podmiotów objętych tym 

programem. 

3e. Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosują banki uczestniczące w programie restrukturyzacji na 

podstawie odrębnych ustaw, w zakresie rezerw na wierzytelności z tytułu 

zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) oraz wierzytelności z tytułu 

gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) - udzielonych przez bank. 

[3f. W przypadku zakwalifikowania kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty 

kredytów i pożyczek udzielonych przez bank, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 26 lit. a tiret 

drugie i lit. c, do kategorii straconych, a których nieściągalność nie została 

uprawdopodobniona, za koszty uzyskania przychodów uważa się wysokość rezerwy 

ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 26 lit. d.] 

<3f. W przypadku zakwalifikowania kredytów (pożyczek), w tym nabytych 

wierzytelności banku hipotecznego, oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i 

pożyczek udzielonych przez bank, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie i 

lit. c, do kategorii straconych, których nieściągalność nie została 

uprawdopodobniona, za koszty uzyskania przychodów uważa się wysokość rezerwy 

ustalonej odpowiednio zgodnie z ust. 1 pkt 26 lit. d lub lit. da.> 

3g. W bankach zaliczone do kosztów uzyskania przychodów rezerwy, o których mowa w ust. 

1 pkt 26, oraz odpisy aktualizujące, o których mowa w art. 38b, utworzone na kredyty 

(pożyczki) objęte umową o subpartycypację podlegają pomniejszeniu o wartość kwoty ze 

zbycia praw do strumienia pieniądza z tytułu kredytów (pożyczek) w ramach umowy o 

subpartycypację; te rezerwy i te odpisy utworzone na niespłaconą część kredytu (pożyczki) 

są jednak kosztem uzyskania przychodów w tej części, w jakiej przychody ze zbycia 

kredytu (pożyczki) na podstawie umowy o subpartycypację zostały wykazane na 

podstawie art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c. 

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez 

to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio pojemność 

silnika. 

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien być, z wyłączeniem 

ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej 

przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna 

zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby 

używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer 

wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych 

kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby 

faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis 

podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu 

używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

6. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych udziałów (akcji) 

w spółce określa się na podstawie liczby praw głosu, jakie w związku z posiadanymi 

udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi; przepis art. 11 ust. 5b stosuje się 

odpowiednio. W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, niebędącego 

akcjonariuszem uważa się, że ten wskaźnik procentowy pozostaje spełniony bez względu 

na wielkość jego udziału w tej spółce. 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 
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7b. Przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 15c, rozumie się każdą 

umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego 

określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; 

przez pożyczkę tę rozumie się także kredyt, emisję papierów wartościowych o charakterze 

dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę; pochodnych instrumentów finansowych nie 

uważa się za pożyczkę w rozumieniu tego przepisu. 

7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 

ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 

7e. Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z ustawą z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

7f. Przez fundusze kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie się fundusze 

inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych. 

7g. Wartość zadłużenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, pomniejsza się o wartość 

pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym, wskazanym w tych przepisach. 

7h. Wartość kapitału własnego, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, określa się na ostatni 

dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek, o których mowa w 

tych przepisach, bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału 

własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość tę 

pomniejsza się o wartość kapitału zakładowego spółki lub funduszu udziałowego w 

spółdzielni, jaka nie została na ten kapitał lub fundusz faktycznie przekazana lub jaka 

została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych 

pożyczek, przysługującymi wspólnikom wobec tej spółki lub członkom wobec tej 

spółdzielni, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje 

się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za 

koszt uzyskania przychodów. 

9. Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w 

załączniku nr 3 do ustawy. 

 

 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

(pkt 1-50 pominięto) 

<50a) odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez podatników, o 

których mowa w art. 3 ust. 2;> 

(pkt 51-54 pominięto) 

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy: 

1)   dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, 

piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu 
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powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub 

dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak 

dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych 

przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego; 

1a)  dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach 

określonych w art. 17a-17k; 

2)   dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż 

wymienione w tych przepisach. 

1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód 

jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym 

przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków 

niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. 

1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w: 

1)   przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach; 

2)   przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję 

organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego 

od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb 

publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i 

kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz 

transportu zbiorowego. 

1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów 

osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów 

uzyskanych: 

1)   w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych 

wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji; 

2)   ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące się 

produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części odpowiadającej cenie nabycia 

tych produktów. 

1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku 

lokowania dochodów poprzez nabycie: 

1)   wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów 

skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

po dniu 1 stycznia 1997 r.; 

2)   papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach 

zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy 

zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania 

tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku 
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prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi; 

3)   jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

1f. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i 

wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu 

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 

5. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do 

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia 

podatkowego. 

6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do 

zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił 

prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w 

rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w którym 

utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego 

roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. 

7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce 

zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody 

przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na: 

1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2)   organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej 

wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte 

przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów. 

9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: 

1)   zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych; 

2)   szkolenie członków grupy producentów rolnych. 

10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

49. 

 

Art. 38b. 

1. Banki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 i 613) sporządzają sprawozdania finansowe 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, o których mowa w art. 2 ust. 

3 tej ustawy, mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy aktualizujące z 

tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i 

pożyczek, odpowiadające równowartości rezerw na ryzyko związane z działalnością 

banków, w wysokości i na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 26, ust. 2a pkt 2, ust. 

2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f. 

[2. Do odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 1 pkt 4, 6 lit. b, 

ust. 1a, ust. 4 pkt 15 lit. a-c, art. 15 ust. 1h pkt 2, art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b i c, ust. 2 oraz 

art. 38a ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
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3. Banki, o których mowa w ust. 1, mogą stosować przepisy art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b i c, pkt 

26, ust. 2, ust. 2a pkt 2, ust. 2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f do odpisów aktualizujących z tytułu 

utraty wartości kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek 

dotyczących rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, utworzonych zgodnie z 

przepisami o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r., a 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.] 

<2. Do odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 1 pkt 4 i 

pkt 6 lit. b, ust. 1a i ust. 4 pkt 15 lit. a–c, art. 15 ust. 1h pkt 2, art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. 

b–c i ust. 2 oraz art. 38a ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Banki, o których mowa w ust. 1, mogą stosować przepisy art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b–c i 

pkt 26, ust. 2, ust. 2a pkt 2, ust. 2b–2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f do odpisów aktualizujących z 

tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty 

kredytów i pożyczek dotyczących rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, 

utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym do 

dnia 31 grudnia 2004 r., a niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.> 

4. Przepisy ust. 2 stosuje się do odpisów, o których mowa w ust. 3. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU 

FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.)  

 

Art. 142. 

1. Lokaty w poszczególnych kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1, podlegają 

następującym ograniczeniom: 

1)   w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5 i 6, nie więcej niż 5% 

wartości aktywów funduszu może być ulokowane w jednym banku lub jednej 

instytucji kredytowej albo w dwóch lub większej liczbie banków lub instytucji 

kredytowych będących podmiotami związanymi, przy czym w przypadku jednego 

dowolnie wybranego banku lub instytucji kredytowej albo grupy banków lub 

instytucji kredytowych będących podmiotami związanymi limit ten może wynosić 

7,5%; 

2)   w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 i 12, nie więcej niż 2% 

wartości aktywów funduszu może być ulokowane w certyfikatach inwestycyjnych 

emitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty oraz w tytułach 

uczestnictwa emitowanych przez jedną instytucję wspólnego inwestowania typu 

zamkniętego; 

3)   w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 13 i 14, nie więcej niż 5% 

wartości aktywów funduszu może być ulokowane w jednostkach uczestnictwa 

zbywanych przez jeden fundusz inwestycyjny otwarty lub jeden specjalistyczny 

fundusz inwestycyjny otwarty oraz w tytułach uczestnictwa emitowanych przez 

jedną instytucję wspólnego inwestowania typu otwartego, przy czym nie więcej niż 

15% wartości aktywów funduszu może być ulokowane łącznie we wszystkich 

funduszach inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszach 

inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez jedno towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych oraz we wszystkich instytucjach wspólnego inwestowania typu 

otwartego zarządzanych przez jedną spółkę zarządzającą; 
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[4)   w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5-32, łączna wartość lokat 

aktywów funduszu we wszystkich papierach wartościowych jednego emitenta albo 

dwóch lub większej liczby emitentów będących podmiotami związanymi nie może 

przekroczyć 10% wartości tych aktywów.] 

<4) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5–28, 31 i 32, łączna 

wartość lokat aktywów funduszu we wszystkich papierach wartościowych 

jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów będących 

podmiotami związanymi nie może przekroczyć 10% wartości tych aktywów;> 

<5) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 i 30, łączna wartość 

lokat aktywów funduszu we wszystkich papierach wartościowych jednego 

emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów będących podmiotami 

związanymi nie może przekroczyć 5% wartości tych aktywów.> 

2. Fundusz może dokonywać lokat do 5% wartości swoich aktywów w certyfikaty 

inwestycyjne lub obligacje emitowane przez jeden fundusz sekurytyzacyjny oraz w tytuły 

uczestnictwa lub obligacje emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, o 

której mowa w art. 141 ust. 1 pkt 12, dokonującą emisji tytułów uczestnictwa w celu 

zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu 

określonych wierzytelności. 

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczą pracowniczych funduszy. 

[4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie stosuje się, jeżeli na fundusz został 

nałożony obowiązek przyjmowania wpłat w formie określonej w art. 97 ust. 1. Przepisy art. 

149 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.] 

<4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, nie stosuje się, jeżeli na fundusz 

został nałożony obowiązek przyjmowania wpłat w formie określonej w art. 97 ust. 1. 

Przepisy art. 149 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.> 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną część aktywów otwartego 

funduszu, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, o których 

mowa w art. 141, uwzględniając potrzebę zapewnienia uzyskania wysokiej stopy zwrotu 

zaangażowanych środków, przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa środków 

gromadzonych na wypłatę członkom otwartych funduszy. 

6. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia, że lokaty 

aktywów otwartego funduszu w poszczególnych kategoriach lokat nie mogą przekroczyć: 

1)   20% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5 i 

6; 

2)   10% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 

i 12; 

3)   15% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 13 

i 14; 

4)   40% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 15 

i 16; 

5)   20% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 17 

i 18; 

6)   20% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 19 

i 20; 

7)   40% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 21 

i 23; 

8)   10% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 22 

i 24; 
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9)   10% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 25 

i 28; 

10)  5% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 26 i 

27; 

11)  40% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 

i 30; 

12)  10% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 31 

i 32. 

7. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalną część aktywów 

pracowniczego funduszu, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach 

lokat, o których mowa w art. 141, uwzględniając potrzebę zapewnienia uzyskania wysokiej 

stopy zwrotu zaangażowanych środków, przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa 

środków gromadzonych na wypłatę członkom pracowniczych funduszy. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (Dz. U. z 

2015 r. poz. 233) 

 

[Art. 442. 

W razie ogłoszenia upadłości banku hipotecznego wierzytelności, prawa i środki, o których 

mowa w art. 18 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach 

hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), wpisane do rejestru 

zabezpieczenia listów zastawnych, tworzą osobną masę upadłości, która służy przede 

wszystkim zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z listów zastawnych; po zaspokojeniu roszczeń 

wierzycieli z listów zastawnych nadwyżkę środków z osobnej masy zalicza się do masy 

upadłości.] 

 

<Art. 442. 

1. W razie ogłoszenia upadłości banku hipotecznego osobną masę upadłości, która służy 

zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z listów zastawnych, tworzą: 

1) wierzytelności banku hipotecznego oraz prawa i środki, o których mowa w art. 18 

ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach 

hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o 

listach zastawnych”, wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych; 

2) środki uzyskane w wyniku spłaty wierzytelności wpisanych do rejestru 

zabezpieczenia listów zastawnych; 

3) składniki majątkowe uzyskane w zamian za aktywa wpisane do rejestru 

zabezpieczenia listów zastawnych. 

2. W razie wątpliwości, czy składniki, o których mowa w ust. 1, należą do osobnej masy 

upadłości, uważa się, że należą one do tej masy do wysokości ujawnionej w rejestrze 

zabezpieczenia listów zastawnych wartości: 

1) wierzytelności banku hipotecznego oraz praw i środków, o których mowa w art. 18 

ust. 3, 3a i 4 ustawy o listach zastawnych; 

2) odpowiednio wierzytelności i aktywów – w przypadku składników, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 

3. Po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z listów zastawnych nadwyżkę środków z 

osobnej masy upadłości zalicza się do masy upadłości.> 
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<Art. 442a. 

1. Potrącenie wierzytelności wierzyciela upadłego banku hipotecznego z 

wierzytelnościami upadłego banku hipotecznego należącymi do osobnej masy 

upadłości nie jest dopuszczalne. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do potrącenia wierzytelności z tytułu instrumentów 

finansowych zabezpieczających, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o listach 

zastawnych, wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych. Do 

zaspokojenia roszczeń wierzycieli z tych instrumentów przepisy niniejszego działu 

dotyczące zaspokajania roszczeń wierzycieli z listów zastawnych stosuje się 

odpowiednio. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również do rozliczeń dokonywanych w ramach systemu 

płatności i systemu rozrachunku papierów wartościowych, których uczestnikiem jest 

upadły bank hipoteczny, oraz rozliczeń zabezpieczeń finansowych ustanowionych 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach 

finansowych.> 

 

Art. 444. 

[Kurator zgłasza do masy upadłości:] 

<Kurator w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia upadłości zgłasza do masy upadłości:> 

1)   ogólną sumę nominalną nieumorzonych do dnia ogłoszenia upadłości listów zastawnych, 

których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz ogólną sumę niezapłaconych 

odsetek; 

2)   ogólną sumę nominalną listów zastawnych oraz odsetek płatnych po dniu ogłoszenia 

upadłości, oraz premii przewidzianych w planie. 

 

Art. 445. 

1. [Syndyk, nadzorca sądowy oraz zarządca udzielą kuratorowi wszelkich potrzebnych mu 

informacji.] <Syndyk udziela kuratorowi wszelkich potrzebnych mu informacji.> 

Kurator ma prawo przeglądać księgi i dokumenty upadłego banku. 

2. Na zgromadzeniu wierzycieli kurator ma prawo głosu tylko w sprawach, które mogą mieć 

wpływ na prawa posiadaczy listów zastawnych. 

 

<Art. 445a. 

1. Sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli z listów zastawnych na wniosek 

wierzycieli z listów zastawnych reprezentujących co najmniej 10% wierzytelności z 

tytułu nominalnej wartości listów zastawnych pozostających w obrocie. Przepisy o 

zgromadzeniu wierzycieli stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej, uchwały zgromadzenia 

wierzycieli z listów zastawnych zapadają bez względu na liczbę obecnych, większością 

głosów wierzycieli reprezentujących ponad 50% wierzytelności z tytułu nominalnej 

wartości listów zastawnych pozostających w obrocie. 

3. Zgody zgromadzenia wierzycieli z listów zastawnych wymaga sprzedaż składników 

majątkowych wpisanych do rejestru zabezpieczenia: 

1) w całości, jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży nie wystarczą na całkowite 

zaspokojenie kosztów likwidacji osobnej masy upadłości oraz roszczeń wierzycieli 

z listów zastawnych; 
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2) w części, jeżeli planowana jest ich sprzedaż poniżej wartości godziwej. 

 

Art. 445b. 

1. Likwidację osobnej masy upadłości syndyk przeprowadza z udziałem kuratora. 

2. W przypadku wyrażenia zgody przez radę wierzycieli lub sędziego-komisarza na 

sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład osobnej masy upadłości sprzedaż 

wymaga zgody kuratora. 

3. Jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej, składniki majątkowe wpisane 

do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych sprzedaje się innemu bankowi 

hipotecznemu, a sprzedaż tych składników powoduje przejście na nabywcę 

zobowiązań upadłego banku wobec wierzycieli z listów zastawnych. Na przejście 

zobowiązań zgoda wierzycieli z listów zastawnych nie jest wymagana. O dokonanej 

sprzedaży obwieszcza się. 

4. Umowa sprzedaży wierzytelności zabezpieczonej hipoteką stanowi podstawę wpisu w 

księdze wieczystej. 

5. Do sprzedaży części przedsiębiorstwa bankowego upadłego banku hipotecznego, 

obejmującej w szczególności składniki osobnej masy upadłości, wymagana jest 

uchwała zgromadzenia wierzycieli z listów zastawnych podjęta większością dwóch 

trzecich głosów wierzycieli z tytułu nominalnej wartości listów zastawnych 

pozostających w obrocie. W takim przypadku listy zastawne nie są objęte sprzedażą, 

przy czym syndyk określa udział w cenie ze sprzedaży części przedsiębiorstwa 

bankowego upadłego banku hipotecznego, który zostanie przeznaczony na 

zaspokojenie roszczeń wierzycieli z listów zastawnych.> 

 

[Art. 446. 

Ogłoszenie upadłości banku hipotecznego nie narusza terminów wymagalności jego 

zobowiązań wobec wierzycieli z listów zastawnych.] 

 

<Art. 446. 

1. Z dniem ogłoszenia upadłości banku hipotecznego terminy wymagalności jego 

zobowiązań wobec wierzycieli z listów zastawnych ulegają przedłużeniu o 12 

miesięcy. 

2. Zobowiązania wobec wierzycieli z listów zastawnych wymagalne, a niezapłacone 

przed dniem ogłoszenia upadłości banku hipotecznego, zaspokaja się w terminie 12 

miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości, nie wcześniej jednak niż po pierwszym 

obwieszczeniu o wynikach testów, o którym mowa w art. 446a ust. 8 pkt 1, z 

zastrzeżeniem art. 446c ust. 1 pkt 1. 

3. Odsetki od wierzytelności z listów zastawnych należne od upadłego wypłaca się w 

sposób i terminach określonych w warunkach emisji.> 
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<Art. 446a. 

1. Syndyk niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia 

upadłości banku hipotecznego, przeprowadza w odniesieniu do osobnej masy 

upadłości test równowagi pokrycia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o 

listach zastawnych, a jeżeli wynik testu równowagi pokrycia jest pozytywny – test 

płynności, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2 tej ustawy. 

2. Kolejne testy płynności przeprowadza się nie rzadziej niż co 3 miesiące, a kolejne testy 

równowagi pokrycia – nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Jeżeli wynik testu równowagi 

pokrycia nie jest pozytywny, dalszych testów nie przeprowadza się. 

3. Przeprowadzając test równowagi pokrycia i test płynności, syndyk uwzględnia 

dodatkowo zobowiązania z listów zastawnych, o których mowa w art. 446 ust. 2. 

4. Test równowagi pokrycia i test płynności są przeprowadzane pod nadzorem kuratora, 

odrębnie dla hipotecznych listów zastawnych i dla publicznych listów zastawnych. 

5. Wyniki testu równowagi pokrycia i testu płynności uznaje się za pozytywne, jeżeli po 

ich przeprowadzeniu ustalono, że osobna masa upadłości wystarcza na pełne 

zaspokojenie posiadaczy listów zastawnych. 

6. Wyniki pierwszego po ogłoszeniu upadłości testu równowagi pokrycia albo testu 

równowagi pokrycia i testu płynności, wraz z dokumentami, na podstawie których 

przeprowadzono te testy, syndyk przekazuje niezwłocznie do wiadomości Komisji 

Nadzoru Finansowego. Wyniki kolejnych testów syndyk przekazuje niezwłocznie do 

wiadomości Komisji, wraz z dokumentami, na podstawie których przeprowadzono te 

testy, jeżeli przeprowadzone zostały w inny sposób niż testy, o których mowa w 

zdaniu pierwszym. Komisja może zgłosić uwagi, w szczególności do sposobu 

przeprowadzenia testów, w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania ich wyników. 

7. Syndyk po rozpatrzeniu uwag Komisji Nadzoru Finansowego niezwłocznie 

przekazuje wyniki testu równowagi pokrycia i testu płynności sędziemu-komisarzowi. 

Wyniki pierwszego po ogłoszeniu upadłości testu równowagi pokrycia albo testu 

równowagi pokrycia i testu płynności przekazuje się sędziemu-komisarzowi nie 

później niż w terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości banku hipotecznego. 

8. Sędzia-komisarz: 

1) obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wynikach testu równowagi 

pokrycia albo testu równowagi pokrycia i testu płynności; 

2) wydaje postanowienie o sposobie prowadzenia postępowania upadłościowego 

wobec banku hipotecznego, o którym mowa w art. 446b ust. 1 albo art. 446c ust. 1, 

oraz o sposobie prowadzenia postępowania, w przypadku gdy zgromadzenie 

wierzycieli z listów zastawnych podjęło uchwałę, o której mowa w art. 446b ust. 2, 

art. 446c ust. 3 albo art. 446d ust. 1. Postanowienie obwieszcza się. 

 

Art. 446b. 

1. W przypadku pozytywnego wyniku testu równowagi pokrycia i pozytywnego wyniku 

testu płynności: 
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1) roszczenia wierzycieli z listów zastawnych zaspokajane są zgodnie z warunkami 

emisji, z uwzględnieniem art. 446 ust. 1; 

2) syndyk może zawierać umowy dotyczące instrumentów finansowych, o których 

mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o listach zastawnych. 

2. Zgromadzenie wierzycieli z listów zastawnych, nie później niż w terminie 2 miesięcy 

od dnia obwieszczenia o wynikach testów, może podjąć większością dwóch trzecich 

głosów wierzycieli z tytułu nominalnej wartości listów zastawnych pozostających w 

obrocie uchwałę o zobowiązaniu syndyka do podjęcia działań w celu sprzedaży 

wszystkich wierzytelności i praw upadłego banku hipotecznego należących do osobnej 

masy upadłości: 

1) na rzecz banku hipotecznego wraz z przejściem całości zobowiązań upadłego 

banku wobec wierzycieli z listów zastawnych albo 

2) na rzecz banku hipotecznego albo innego banku bez przejścia zobowiązań 

upadłego banku wobec wierzycieli z listów zastawnych. 

3. Zgromadzenie wierzycieli z listów zastawnych, o którym mowa w ust. 2, zwołuje się na 

wniosek złożony nie później niż w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia o 

wynikach testów. 

4. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 2, z osobnej masy 

upadłości zaspokajane są roszczenia o odsetki za okres do dnia sprzedaży 

wierzytelności i praw upadłego banku hipotecznego. 

5. Jeżeli wpływy z tytułu sprzedaży składników osobnej masy upadłości pomniejszone o 

łączną kwotę nominalnych wartości odsetek od znajdujących się w obrocie listów 

zastawnych, przypadających do wypłaty w okresie kolejnych 6 miesięcy, oraz kwoty, 

o których mowa w art. 446 ust. 2, wyniosą co najmniej 5% łącznej kwoty 

nominalnych wartości znajdujących się w obrocie listów zastawnych, roszczenia 

wierzycieli z listów zastawnych mogą być zaspokojone proporcjonalnie do wysokości 

tych roszczeń, w terminach wcześniejszych niż w przedłużonych terminach 

wymagalności, o których mowa w art. 446 ust. 1. Przepisu art. 356 ust. 3 nie stosuje 

się. 

6. Listy zastawne w części zaspokojonej zgodnie z ust. 5 umarza się. 

7. Środki, o których mowa w ust. 5, są przekazywane wierzycielom z listów zastawnych 

w najbliższym terminie płatności odsetek określonym w warunkach emisji, jednak nie 

wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sędziego-

komisarza, o którym mowa w art. 168 ust. 5. 

 

Art. 446c. 

1. W przypadku pozytywnego wyniku testu równowagi pokrycia i braku pozytywnego 

wyniku testu płynności: 

1) terminy wymagalności zobowiązań banku hipotecznego wobec wierzycieli z listów 

zastawnych z tytułu nominalnej wartości tych listów, w tym zobowiązań 

wymagalnych, a niezapłaconych przed dniem ogłoszenia upadłości banku 

hipotecznego, ulegają przedłużeniu o 3 lata od najpóźniejszego terminu 
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wymagalności wierzytelności wpisanej do rejestru zabezpieczenia listów 

zastawnych; 

2) roszczenia wierzycieli z listów zastawnych z tytułu nominalnej wartości tych listów 

zaspokajane są, proporcjonalnie do wysokości tych roszczeń, w terminach 

wcześniejszych niż w przedłużonych terminach wymagalności, o których mowa w 

pkt 1, ze środków tworzących osobną masę upadłości – o ile środki te, po 

pomniejszeniu o wysokość: 

a) łącznej kwoty nominalnych wartości odsetek od znajdujących się w obrocie 

listów zastawnych, przypadających do wypłaty w okresie kolejnych 6 miesięcy, 

b) kosztów postępowania upadłościowego w zakresie osobnej masy upadłości 

wynikających ze sprawozdania syndyka 

– wyniosą co najmniej 5% łącznej kwoty nominalnych wartości znajdujących się 

w obrocie listów zastawnych; przy czym listy zastawne w zaspokojonej części 

podlegają umorzeniu. 

2. Do przekazywania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio 

przepis art. 446b ust. 7. 

3. Zgromadzenie wierzycieli z listów zastawnych, nie później niż w terminie 3 miesięcy 

od dnia obwieszczenia o wynikach testów, może podjąć większością dwóch trzecich 

głosów wierzycieli z tytułu nominalnej wartości listów zastawnych pozostających w 

obrocie uchwałę o niestosowaniu postępowania, o którym mowa w ust. 1, albo o 

zastosowaniu procedury, o której mowa w art. 446d. Przepis art. 446b ust. 3 stosuje 

się. 

 

Art. 446d. 

1. W przypadku gdy wynik testu równowagi pokrycia nie jest pozytywny, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 446c ust. 1 i art. 446b ust. 7, chyba że zgromadzenie 

wierzycieli z listów zastawnych większością dwóch trzecich głosów wierzycieli z tytułu 

nominalnej wartości listów zastawnych pozostających w obrocie podejmie uchwałę o 

wyrażeniu zgody na likwidację osobnej masy upadłości i sprzedaży składników 

majątkowych wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych. 

2. Zobowiązania banku hipotecznego wobec wierzycieli z listów zastawnych stają się 

wymagalne z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1. 

3. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, możliwa jest sprzedaż 

składników majątkowych wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych: 

1) na rzecz banku innego niż bank hipoteczny bez przejścia na nabywcę zobowiązań 

upadłego banku wobec wierzycieli z listów zastawnych; 

2) na rzecz podmiotu innego niż bank – w przypadku składników, których posiadanie 

nie jest zastrzeżone dla banków. 

4. W przypadku sprzedaży składnika majątkowego wpisanego do rejestru 

zabezpieczenia listów zastawnych bez przejścia na nabywcę zobowiązań upadłego 

banku wobec wierzycieli z listów zastawnych, ze środków uzyskanych ze sprzedaży 
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zaspokajane są roszczenia o odsetki z listów zastawnych zabezpieczonych tym 

składnikiem za okres do dnia sprzedaży.> 

 

[Art. 447. 

1. Likwidację osobnej masy upadłości syndyk przeprowadza z udziałem kuratora. 

2. W razie wyrażenia zgody przez radę wierzycieli lub sędziego-komisarza na sprzedaż z 

wolnej ręki mienia wchodzącego w skład osobnej masy upadłości sprzedaż wymaga zgody 

kuratora. 

3. Składniki mienia wpisane do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych 

sprzedaje się innemu bankowi hipotecznemu, chyba że nie jest to możliwe albo że cena 

oferowana przez inne banki hipoteczne jest znacznie niższa od kwot, które można uzyskać 

ze ściągnięcia należności zabezpieczonych i pozostałych składników. Sprzedaż tych 

składników powoduje przejście na nabywcę zobowiązań upadłego banku wobec wierzycieli 

z hipotecznych listów zastawnych. Na przejście to zgoda wierzycieli z hipotecznych listów 

zastawnych nie jest wymagana. Na sprzedaż składników mienia wymagana jest zgoda 

kuratora. O dokonanej sprzedaży należy obwieścić. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do sprzedaży składników mienia wpisanych do 

rejestru zabezpieczenia publicznych listów zastawnych. 

5. Umowa sprzedaży wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, o której mowa w ust. 2, stanowi 

podstawę wpisu w księdze wieczystej.] 

 

[Art. 448. 

Z osobnej masy upadłości zaspokaja się kolejno: 

1)   koszty likwidacji tej masy, które obejmują także wynagrodzenie kuratora; 

2)   należności posiadaczy listów zastawnych i listy zastawne według ich wartości nominalnej; 

3)   odsetki (kupony). 

 

Art. 449. 

Jeżeli osobna masa upadłości nie wystarcza na pełne zaspokojenie posiadaczy listów 

zastawnych, pozostała suma podlega zaspokojeniu w podziale funduszów masy upadłości; z tą 

sumą kurator głosuje przy zawarciu układu, przy czym przysługuje mu jeden głos od każdej 

sumy, która wynika z podziału sumy wszystkich innych wierzytelności, uprawnionych do 

głosowania, przez liczbę wierzycieli, którzy reprezentują te wierzytelności. Sumę na 

zaspokojenie posiadaczy listów zastawnych z funduszu masy upadłości przekazuje się do 

funduszu osobnej masy upadłości.] 

 

<Art. 448. 

Z osobnej masy upadłości zaspokaja się kolejno: 

1) koszty likwidacji osobnej masy upadłości, które obejmują także wynagrodzenie 

kuratora, oraz odsetki i inne należności uboczne z listów zastawnych; 

2) listy zastawne według ich wartości nominalnej. 
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Art. 449. 

Jeżeli osobna masa upadłości nie wystarcza na pełne zaspokojenie posiadaczy listów 

zastawnych, pozostała suma podlega zaspokojeniu w podziale funduszów masy 

upadłości. Sumę na zaspokojenie posiadaczy listów zastawnych z funduszu masy 

upadłości przekazuje się do funduszu osobnej masy upadłości.> 

 

<Art. 450a. 

Do postępowania upadłościowego wobec banków hipotecznych przepisów tytułu Va 

części I nie stosuje się.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. O SPÓŁDZIELCZYCH KASACH 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450)  

 

Art. 37. 

1. Środki pieniężne, które nie są wykorzystywane na pożyczki i kredyty dla członków kasy, 

mogą być inwestowane z zachowaniem najwyższej staranności: 

1)   w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb 

Państwa lub Narodowy Bank Polski; 

<1a) w obligacje, o których mowa w art. 129 rozporządzenia Parlamentu 

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

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, 

str. 1, z późn. zm.); 

1b) w listy zastawne;> 

2)   jako lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej; 

3)   jako lokaty w bankach; 

4)   w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych; 

5)   jako inne kategorie lokat i inwestycji, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. 

2. Łączna kwota lokat w jednym banku, wartość wkładu, udziału, jednostek uczestnictwa lub 

nabytego papieru wartościowego jednego rodzaju nie może przekraczać 8% aktywów 

kasy. Ograniczenia tego nie stosuje się do papierów wartościowych, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1. 

3. Łączna wartość zakupionych przez kasę środków trwałych nie może przekroczyć 100% 

funduszy własnych kasy. Jednakże w pierwszych 3 latach działalności kasy łączna wartość 

zakupionych przez kasę środków trwałych nie może przekroczyć 5% wysokości aktywów 

na dzień zakupu. 
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USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. – PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 878)  

 

Art. 4. 

1. Przepisy ustawy stosuje się do: 

1)   przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym"; 

2)   spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących 

działalności gospodarczej; 

3)   wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; 

4)   wspólników spółki partnerskiej. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego; 

[2)   banków państwowych;] 

<2) banków państwowych i banków hipotecznych;> 

3)   zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji; 

4)   funduszy inwestycyjnych. 

 

[Rozdział 2 

Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków hipotecznych 

 

Art. 376. 

1. Do reprezentowania praw posiadaczy listów zastawnych sąd ustanawia kuratora. Przed 

ustanowieniem kuratora sąd zasięga opinii Komisji Nadzoru Finansowego co do osoby 

kuratora. 

2. Posiadacze listów zastawnych mogą działać w postępowaniu układowym również osobiście 

lub przez pełnomocnika, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu układowym 

przez sędziego-komisarza. Sędzia-komisarz dopuszcza posiadaczy listów zastawnych do 

udziału w postępowaniu układowym po wykazaniu, że przysługują im prawa z listów 

zastawnych. 

Art. 377. 

Do kuratora, o którym mowa w niniejszym dziale, przepisy art. 68 ust. 4 i art. 69-71 oraz 

przepisy o sprawozdaniach nadzorcy sądowego stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 378. 

1. Zarządca udziela kuratorowi wszelkich potrzebnych informacji. 

2. Kurator może przeglądać księgi i dokumenty dłużnika. 

3. Na zgromadzeniu wierzycieli kurator ma prawo głosu tylko w sprawach, które mogą mieć 

wpływ na prawa posiadaczy listów zastawnych. 
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Art. 379. 

W spisie wierzytelności zarządca ujmuje łącznie posiadaczy listów zastawnych, wskazując 

sumę: 

1)   nominalną nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania układowego listów 

zastawnych, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz sumę 

niezapłaconych odsetek; 

2)   listów zastawnych oraz odsetek płatnych po dniu otwarcia postępowania układowego 

oraz premii przewidzianej w planie. 

 

Art. 380. 

1. Przy zawieraniu układu kurator głosuje sumą wierzytelności posiadaczy listów zastawnych 

objętych układem, przy czym przysługuje mu jeden głos od każdej sumy, która wynika z 

podziału sumy innych wierzytelności uprawniających do głosowania przez liczbę 

wierzycieli, którzy reprezentują te wierzytelności. 

2. W przypadku gdy posiadacze listów zastawnych głosują na zgromadzeniu wierzycieli 

osobiście lub przez pełnomocnika, siłę głosów kuratora pomniejsza się o wartość 

wierzytelności głosujących posiadaczy listów zastawnych, a liczbę przysługujących 

kuratorowi głosów - o liczbę głosujących posiadaczy listów zastawnych.] 

 


