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Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. 

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

niektórych innych ustaw 

(druk nr 999) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 

oraz niektórych innych ustaw, ma na celu zwiększenie poziomu ochrony konsumentów 

korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich, 

nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 

W art. 1 w pkt 3 noweli zaproponowano dodanie do ustawy o nadzorze nad rynkiem 

finansowym rozdziału 2a pt. Postępowanie wyjaśniające. Będzie ono prowadzone celu 

ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa, lub do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia 

przepisów prawa w zakresie podlegającym nadzorowi Komisji. Co do zasady, do 

postępowania nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Do złożenia oświadczenia lub pisemnych albo ustnych wyjaśnień oraz do wydania 

dokumentu lub innego nośnika informacji, będzie można wezwać każdego, kto dysponuje 

określoną wiedzą, dokumentem lub nośnikiem.  

Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone w siedzibie Urzędu Komisji, a także w 

miejscu prowadzenia działalności przez podmiot, w związku z działalnością którego wszczęte 

zostało postępowanie, w szczególności w lokalu jego centrali, oddziału lub 

przedstawicielstwa, w dniach i godzinach pracy tego podmiotu. W zakresie wynikającym z 

przedmiotu postępowania upoważniony pracownik KNF będzie uprawniony do swobodnego 

poruszania się po miejscach i w pomieszczeniach podmiotu, bez obowiązku uzyskania 

przepustki, z prawem wglądu do ksiąg, dokumentów lub innych nośników informacji. 
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W toku postępowania Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji 

będzie mógł zarządzić zajęcie dokumentu lub innego nośnika informacji niezbędnego dla 

dalszego postępowania. 

Postępowanie wyjaśniające nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia zarządzenia 

jego przeprowadzenia. Po jego zakończeniu Przewodniczący Komisji składa zawiadomienie o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wszczyna postępowanie administracyjne albo zarządza 

zamknięcie postępowania. Utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia czynności w 

postępowaniu wyjaśniającym, podlegać ma grzywnie do 500 000 zł, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

W art. 2 noweli zmieniającym Kodeks cywilny, zdefiniowano pojęcie odsetek 

maksymalnych za opóźnienie. Zgodnie z art. 481 § 2
1
–2

3
, maksymalna wysokość odsetek za 

opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać sześciokrotności wysokości stopy 

kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne za opóźnienie). 

Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za 

opóźnienie, należą się odsetki maksymalne. Postanowienia umowne nie będą mogły wyłączać 

ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w razie dokonania 

wyboru prawa obcego. 

W art. 7 noweli, zaproponowano wprowadzenie do ustawy kredycie konsumenckim 

nowego podmiotu - instytucji pożyczkowej. Instytucja pożyczkowa, to kredytodawca inny 

niż: 

– bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja 

kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, 

– spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo-Kredytowa, 

– podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w 

postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez 

niego towarów i usług. 

Zdefiniowano także pozaodsetkowe koszty kredytu – wszystkie koszty, które konsument 

ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek. 

Na podstawie art. 28a ustawy o kredycie konsumenckim, opłaty i inne koszty uiszczone 

przez konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki będą podlegały zwrotowi, 
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w przypadku gdy umowa o kredyt nie została zawarta lub kwota kredytu nie została 

wypłacona przez kredytodawcę w terminie wskazanym w umowie. 

W przypadku gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu, oraz 

odsetek za opóźnienie naliczonych konsumentowi przekroczy kwotę odpowiadającą kwocie 

odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 2
1
 Kodeksu cywilnego, 

obliczonych od kwoty zaległości w spłacie kredytu, należnych na dzień pobrania tych opłat 

lub odsetek, należała się będzie tylko kwota opłat i odsetek odpowiadająca kwocie odsetek 

maksymalnych (art. 3a ustawy o kredycie konsumenckim). 

W art. 36a–36d ustawy o kredycie, określono wzór obliczania wysokości 

pozaodsetkowych kosztów kredytu. 

Zgodnie z art. 59a ustawy o kredycie konsumenckim, instytucja pożyczkowa może 

prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo 

spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosić ma 200 000 zł 

i może być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym. Środki na pokrycie tego kapitału nie 

mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych. 

Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem instytucji 

pożyczkowej może być wyłącznie osoba, która nie była skazana za przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. 

Prowadzenie instytucji pożyczkowej wbrew warunkom określonym w ustawie, podlegać 

ma grzywnie do 500 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 2. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca b.r. pochodziła z 

przedłożenia rządowego. Projekt wpłynął do Sejmu w dniu 2 czerwca 2015 r. (druk sejmowy 

nr 3460) i został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Finansów Publicznych. 

Posłowie odrzucili poprawki zgłoszone do projektu w drugim czytaniu. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 428 posłów, przy 1 głosie przeciw się i 6 głosach 

wstrzymujących się. 
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III. Uwagi szczegółowe 

1) Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, w postępowaniu 

wyjaśniającym nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego, przesłuchania osoby ani 

innych czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem złożenia wyjaśnień i 

oświadczeń, o których mowa w ust. 3, przekazania materiałów, o którym mowa w art. 

18f ust. 2, pobrania materiałów, o którym mowa w art. 18f ust. 3, oraz zajęcia 

przedmiotów, o których mowa w art. 18g. Z przepisu nie wynika, co było intencją 

ustawodawcy, a ponadto posługuje się on terminologią inną niż przepisy, do których 

odsyła. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 3; 

a) w art. 18a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W postępowaniu nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego, przesłuchania 

osoby ani innych czynności wymagających spisania protokołu. Spisania protokołu wymaga 

jednak złożenie wyjaśnień i oświadczeń, o których mowa w ust. 3, sporządzenie lub 

przekazanie kopii dokumentów lub innych nośników informacji, o których mowa w art. 18f 

ust. 2 lub 3, oraz zajęcie tych dokumentów lub nośników, o którym mowa w art. 18g.”; 

b)  w art. 18f ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Z przekazania upoważnionemu pracownikowi kopii dokumentów lub innych 

nośników informacji, o których mowa w ust. 2 oraz ze sporządzenia przez upoważnionego 

pracownika kopii tych dokumentów lub nośników, sporządza się protokół w dwóch 

egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot, wobec którego prowadzone jest 

postępowanie. Upoważniony pracownik oraz osoba przekazująca materiały podpisują 

protokół oraz parafują każdą jego stronę.”; 

 

2) Zgodnie z art. 18a ust. 3 zdanie pierwsze, do złożenia oświadczenia lub pisemnych albo 

ustnych wyjaśnień oraz do wydania dokumentu lub innego nośnika informacji można 

wezwać każdego, kto dysponuje określoną wiedzą, dokumentem lub nośnikiem. Przepis 

ten wymaga doprecyzowania, o jakie dokumenty chodzi, ponieważ wynika z niego, że 

wezwać można każdego kto posiada jakikolwiek dokument lub nośnik. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 3, w art. 18a w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
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 „Do złożenia oświadczenia lub pisemnych albo ustnych wyjaśnień oraz do 

wydania dokumentu lub innego nośnika informacji można wezwać każdego, kto posiada 

wiadomości, dokument lub nośnik niezbędne dla dalszego postępowania.”; 

 

3) W myśl art. 18g ust. 1, w toku postępowania Przewodniczący Komisji lub Zastępca 

Przewodniczącego Komisji może zarządzić zajęcie dokumentu lub innego nośnika 

informacji niezbędnego dla dalszego postępowania. W ust. 5 tego przepisu mowa jest z 

kolei o postanowieniu o zajęciu dokumentów. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 3, w art. 18g ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. W toku postępowania Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji 

może wydać postanowienie o zajęciu dokumentu lub innego nośnika informacji niezbędnego 

dla dalszego postępowania.”; 

 

4) Zgodnie z art. 18g ust. 5, na postanowienie o zajęciu dokumentów lub innych nośników 

informacji zażalenie przysługuje osobom, których prawa zostały naruszone w wyniku 

zajęcia. Zażalenie rozpoznaje Komisja w terminie 7 dni. Wniesienie zażalenia nie 

wstrzymuje wykonania zajęcia. Do zażalenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

 Przepis ten z jednej strony odsyła do KPA, a z drugiej - z niezrozumiałych przyczyn 

modyfikuje konstrukcje kodeksowe, rezygnując z względnej suspensywności zażalenia 

(art. 143 KPA), stanowiąc o wstrzymaniu wykonania zajęcia a nie o wstrzymaniu 

wykonania postanowienia o zajęciu, czy też przyznając prawo do zażalenia osobie, 

której prawa zostały naruszone w wyniku zajęcia, zamiast poprzestać na odesłaniu do 

KPA, które posługuje się w tym zakresie pojęciem interesu prawnego. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 3, w art. 18g ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5. Na postanowienie o zajęciu dokumentów lub innych nośników informacji przysługuje 

zażalenie. Zażalenie rozpoznaje Komisja w terminie 7 dni. Do zażalenia stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”; 

 

5) Zgodnie z § 158 Zasad techniki prawodawczej, przy pierwszym odesłaniu do innego 

aktu normatywnego przytacza się tytuł tego aktu wraz z adresem publikacyjnym, zaś w 
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kolejnych odesłaniach przywołuje się tylko rodzaj aktu, jego datę i przedmiot. W świetle 

tej dyrektywy zbędna jest metryka promulgacyjna w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa 

bankowego. 

Propozycja poprawki 

w art. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w art. 6a w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) zawieraniu i zmianie umów kredytów i pożyczek pieniężnych udzielanych osobom 

fizycznym, w tym kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o kredycie konsumenckim,”;”; 

 

6) Na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, banki mogą, wspólnie z bankowymi 

izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, 

przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, 

w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych, 

udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń lub do 

oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje te mogą być udostępnianie 

instytucjom pożyczkowym za zgodą osób, których dotyczą (art. 105 ust. 4c). Aby 

uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, należy rozważyć wprowadzenie możliwości 

odwołania takiej zgody, analogicznie do konstrukcji przewidzianej w art. 105a ust. 2. 

Propozycja poprawki 

w art.4 w pkt 3 w lit. b, w ust. 4e dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.”; 

 

7) W art. 4 w pkt 4 w lit. a, w art. 105a w ust. 2 Prawa bankowego użyto dwukrotnie 

zwrotu „z zastrzeżeniem”. Konstrukcja taka jest wątpliwa zarówno legislacyjnie (nie 

odsyła się do przepisów następujących bezpośrednio po przepisie odsyłającym), jak i 

redakcyjnie. Odesłania takiego nie zawiera ponadto analogiczny art. 105 ust. 4e.  

Propozycja poprawki 

w art. 4 w pkt 4 w lit. a, w ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem 

ust. 2a”; 

 

8) Zgodnie z art. 105a ust. 2a Prawa bankowego, w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie informacji objętych tajemnicą w postaci elektronicznej, instytucje, o 
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których mowa w ust. 1, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten sposób zgody na 

informatycznym nośniku danych. W ust. 1 mowa jest jednak zarówno o instytucjach – 

upoważnionych do udzielania kredytów albo pożyczkowych, jak i o innych jednostkach 

– bankach i innych podmiotach. 

Propozycja poprawki 

w art. 4 w pkt 4: 

a)  w lit. b, w ust. 2a wyrazy „instytucje, o których mowa w ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1”, 

b) w lit. c, w ust. 3 wyrazy „Instytucje, o których mowa w ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „Banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1”, 

 

9) W myśl art. 28a ustawy o kredycie konsumenckim, opłaty i inne koszty uiszczone przez 

konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki podlegają niezwłocznie 

zwrotowi, w przypadku gdy umowa o kredyt konsumencki nie została zawarta lub 

kwota kredytu nie została wypłacona przez kredytodawcę w terminie wskazanym w 

umowie. Przepis ten wymaga doprecyzowania, że chodzi o koszty poniesione w 

związku z zawarciem umowy. 

Propozycja poprawki 

w art. 7 w pkt 3, w art. 28a wyrazy „koszty uiszczone przez konsumenta przed zawarciem 

umowy o kredyt konsumencki” zastępuje się wyrazami „koszty uiszczone przez konsumenta 

przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki, pozostające w związku z jej zawarciem,”; 

 

10) Zgodnie z art. 59a ust. 4 ustawy o kredycie konsumenckim, członkiem zarządu, rady 

nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem instytucji pożyczkowej może być 

wyłącznie osoba, która nie była skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Z ust. 5 pkt 1 w tym przepisie wynika 

natomiast, że członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, składają 

oświadczenie o niekaralności wyłącznie za przestępstwo skarbowe, z pominięciem 

pozostałych przestępstw wskazanych w art. 59a ust. 4. 

Propozycja poprawki 

w art. 7 w pkt 7, w art. 59a w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „nie byłem skazany za przestępstwo 

skarbowe” zastępuje się wyrazami „nie byłem skazany za przestępstwa, o których mowa w 
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art. 59a ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim”; 

 

11) Zgodnie z art. 59a ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim, do wniosku o wpis do 

Krajowego Rejestru Sądowego dołącza się zaświadczenie z Krajowego Rejestru 

Karnego o niekaralności, podczas gdy ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym 

Rejestrze Karnym posługuje się określeniem „informacja o osobie”. 

Propozycja poprawki 

w art. 7 w pkt 7, w art. 59a w ust. 5 w pkt 1 i 2 wyraz „zaświadczenie” zastępuje się 

wyrazami „informacja o osobie”; 

 

12) W art. 59e ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, stypizowano przestępstwo: kto, 

będąc kredytodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 2a, nie spełnia warunków, o których mowa 

w art. 59a, podlega grzywnie do 500 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 2. 

 Przepis ten jest wadliwy z dwóch powodów. Po pierwsze, instytucją pożyczkową może 

być tylko spółka kapitałowa, nie podlegająca odpowiedzialności karnej. Po drugie, w 

świetle definicji zawartej w art. 5 pkt 2a ustawy o kredycie konsumenckim, instytucją 

pożyczkową jest każdy kredytodawca, który nie jest jednym z wymienionych tam 

podmiotów. Taka konstrukcja definicji określenia „instytucja pożyczkowa” sprawia 

bowiem, iż pojęcie to obejmuje kredytodawców w rozumieniu ustawy o kredycie 

konsumenckim, innych niż wskazani w art. 5 pkt 2a, nawet jeżeli nie spełniają 

warunków określonych w art. 59a (forma prawna, minimalny kapitał zakładowy itd.). 

Propozycja poprawki 

w art. 7 w pkt 7, art. 59e otrzymuje brzmienie: 

„Art. 59e. 1. Kto, działając w imieniu lub w interesie instytucji pożyczkowej dopuszcza 

do tego, że nie spełnia ona warunków, o których mowa w art. 59a, podlega grzywnie do 500 

000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, będąc 

członkiem zarządu instytucji pożyczkowej lub osobą uprawnioną do jej reprezentacji.”; 

 

13) Zgodnie z art. 11 pkt 3 noweli wchodzi ona w życie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego ust. 4h oraz art. 7 

pkt 7 w zakresie dodawanego art. 59b ust. 3, które wchodzą w życie po upływie 12 

miesięcy od dnia ogłoszenia. W pierwotnym przedłożeniu rządowym, po upływie 12 
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miesięcy od dnia ogłoszenia miał wchodzić w życie art. 104 ust. 4h Prawa bankowego, 

nakładający na banki dodatkowe obowiązki informacyjne. Po zmianach w Sejmie, 

przepisowi temu zmieniono oznaczenie na art. 104 ust. 4i. Jeśli założenie ustawodawcy 

w tym zakresie nie uległo zmianie, konieczna jest odpowiednia korekta, która 

uwzględnia także, iż analogiczne vacatio legis winny mieć przepisy typizujące 

przestępstwa polegające na niewykonaniu nowych obowiązków. 

Propozycja poprawki 

w art. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) art. 4 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego ust. 4i, art. 4 pkt 6 lit. b oraz art. 7 pkt 7 w 

zakresie dodawanego art. 59b ust. 3 i art. 59g ust. 1, które wchodzą w życie po upływie 

12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. 

 

IV. Poprawki o charakterze redakcyjnym: 

1) w art. 1 w pkt 3, w art. 18c w pkt 4 wyrazy „pracownika Urzędu Komisji prowadzącego 

postępowanie” zastępuje się wyrazami „upoważnionego pracownika”; 

2) w art. 1 w pkt 3, w art. 18e w ust. 1 skreśla się wyrazy „i w pomieszczeniach”; 

3) w art. 7 w pkt 7, w art. 59a w ust. 4 wyrazy „nie była skazana” zastępuje się wyrazami 

„nie była prawomocnie skazana” 
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