
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 10 lipca 2015 r. 

o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym 

 

(druk nr 986) 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 31 lipca 1981 r. O WYNAGRODZENIU OSÓB 

ZAJMUJĄCYCH KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, 

poz. 430 i Nr 112, poz. 654) 

 

Art. 2. 

Ustawa ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

[2)   Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, 

wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 

ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa 

Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii 

Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, zastępcy Szefa 

Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa Służby Cywilnej, 

Głównego Inspektora Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Kierownika 

Krajowego Biura Wyborczego;] 

<2) Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka 

Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli, ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Finansowego, Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczącego 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa 

Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii 

Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa Służby Cywilnej, Głównego 

Inspektora Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego 

Biura Wyborczego;> 

3)   Ministra Stanu, Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta, 

zastępcy Prokuratora Generalnego, wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 
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[4)   Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, podsekretarza 

stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, Zastępcy Rzecznika 

Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka, Zastępcy Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Ubezpieczonych, kierownika urzędu 

centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, wojewody, zastępcy kierownika urzędu 

centralnego, wicewojewody.] 

<4) Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 

podsekretarza stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, 

Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka, 

Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zastępcy Rzecznika 

Finansowego, kierownika urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, 

wojewody, zastępcy kierownika urzędu centralnego, wicewojewody.> 

 

 

 

 

U S T A WA   z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

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

Art. 17. 

 1. Wolne od podatku są: 

1)   dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład 

gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, 

jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej 

nieruchomości; 

2)   (uchylony); 

3)   dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników 

określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita 

Polska jest stroną, tak stanowi; 

4)   dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest 

działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na 

kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 

środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci 

telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz 

kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele; 

4a)  dochody kościelnych osób prawnych: 

a)  z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne 

nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy 

Ordynacji podatkowej, 

b)  z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, 

oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na 
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konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje 

sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, 

adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji 

przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze; 

4b)  dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne 

osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b; 

4c)  (uchylony); 

4d)  dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części 

przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku 

prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej; 

4e)  dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych 

produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 

2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia 

działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z 

działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość 

zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów 

pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% 

przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności; 

4f)  (uchylony); 

4g)  dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla 

tych jednostek; 

(4h-4j  (uchylone); 

4k)  dochody banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równowartość dochodu 

uzyskanego przez tę kasę z tytułów określonych w odrębnych przepisach - w części 

przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach celów kasy 

mieszkaniowej; 

(4l – 4p uchylone); 

4pa)  dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w części 

przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

4r)  (uchylony); 

4s)  (uchylony); 

4t)  (uchylony); 

4u)  dochody Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o którym 

mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - w części przeznaczonej na 

cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

4w)  (uchylony); 

4x)  (uchylony); 

4y)  (uchylony); 

4z)  (uchylony); 

5)   dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje 

działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem 

statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele 

oraz przekazanej na rzecz tych organizacji; 
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5a)  dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym 

lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i 

młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i 

młodzieżowców do 23. roku życia; 

6)   (uchylony); 

6a)  (uchylony); 

6b)  (uchylony); 

6c)  dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na 

działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

(7-14   uchylone); 

  14a)  dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD); 

14b)   (uchylony); 

15)  dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej 

przeznaczone na wynagrodzenia za pracę członków rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, a także ich 

domowników - jeżeli wynagrodzenia te są związane z wymienioną działalnością; 

16)  dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie 

zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów; 

17)  dochody osób prawnych niemających siedziby lub zarządu w Rzeczypospolitej 

Polskiej, uzyskane z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i finansowanej z funduszy pochodzących z międzypaństwowych instytucji 

finansowych oraz ze środków przyznanych przez państwa obce na podstawie umów 

zawartych przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgodą Rady 

Ministrów z tymi instytucjami i państwami; 

18)  na zasadach wzajemności, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej 

prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ośrodki kulturalne państw 

obcych; 

19)  dochody w wysokości nominalnej wartości obligacji skarbowych lub środków 

pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw; 

20)  (uchylony); 

21)  dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, 

otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, 

zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych 

zgodnie z art. 16a-16m; 

[22)  dochody z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika 

Ubezpieczonych oraz Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych;] 

<22) dochody z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 

Rzecznika Finansowego oraz Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych;> 
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23)  dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze 

środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych 

badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, 

przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi 

państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym 

również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 

pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej 

pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc; 

24)  odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na 

bankowych rachunkach terminowych; 

25)  (uchylony); 

26)  dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części 

przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na 

realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179); 

27)  (uchylony); 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

30)  dochody Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 15 

ust. 1e pkt 4; 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

33)  (uchylony); 

34)  dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej 

na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w 

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 

ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 

2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie 

tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla 

przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy 

w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

35)  (uchylony); 

36)  dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii 

Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów; 

36a)  umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej, a także należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie 

pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach 

wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od ustalenia 

których odstąpiono; 

37)  dochody Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z prowadzeniem funduszy 

utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych 
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ustaw, stanowiące równowartość dochodów uzyskanych przez te fundusze z tytułów 

określonych w przepisach regulujących ich tworzenie i funkcjonowanie - w części 

przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych przepisach; 

38)  (uchylony) 

39)  dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb 

rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, 

spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, 

działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele 

statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

40)  składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych 

- w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą; 

41)  przychody Krajowego Funduszu Kapitałowego, o których mowa w art. 6 pkt 1, 2 i 2a 

ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 

491, z późn. zm.); 

42)  wkład własny, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 

ust. 1 tej ustawy, i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-

prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 7; 

43)  dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

(Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.), na zasadach określonych w tej ustawie, w części 

niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów; 

44)  dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw 

budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych 

prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z 

utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności 

gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi; 

45)  dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w 

części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8; 

46)  dochody spółek wodnych i ich związków, przeznaczone na cele statutowe; 

47)  dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w 

odrębnych ustawach; 

48)  kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje 

otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania 

kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach; 

49)  dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 

ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), 

pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została 

utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części 

wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim 

następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10; 
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50)  odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na 

rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane 

przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2; 

51)  dochody Banku Gospodarstwa Krajowego: 

a)  osiągnięte w związku z realizacją programów rządowych, w tym dochody ze zbycia 

udziałów (akcji) lub innych papierów wartościowych przekazanych Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania tych programów, 

b)  ze zbycia udziałów (akcji) przekazanych nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przed dniem 

likwidacji Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych 

- w części przeznaczonej wyłącznie na realizację programów rządowych; 

52)  płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem 

płatności otrzymanych przez wykonawców; 

53)  środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w 

ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

53a)  przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w 

rozdziale 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 

U. poz. 1146), w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy i inne 

przychody osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot - w części 

zwiększającej wkład finansowy z programu operacyjnego; 

54)  przychody uzyskane z tytułu: 

a)  odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 

2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. 

Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996), w tym z tytułu wywłaszczenia 

nieruchomości; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem 

postępowania wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od 

wysokości uzyskanego odszkodowania, 

b)  odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części w trybie przepisów ustawy z dnia 

11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu, 

c)  odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu. 

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, 
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piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu 

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. 
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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 

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. 
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U S T A W A    z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 

i 559) 

 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 

1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do 

udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków 

bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem 

kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru 

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c)  stosowania metod statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

1c)  instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym dla stosowania metod 

statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

2)   na żądanie: 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie 

niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o 

którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji 

Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w tym upoważnieniu, 

b)  sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe: 

–  przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w 

zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej; 

c)  sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy 

prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o 

udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową, 

d)  sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział 

majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej 

stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

e)  Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącą się: 

–  sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy zawartej z bankiem, 
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–  sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie 

działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej, która jest posiadaczem rachunku, 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o 

Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544), 

g)  (uchylona) 

h)  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 14 

grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona) 

k)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura 

Ochrony Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub 

żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego 

na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, 

l)  Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

ł)  komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania 

innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań, 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie określonym 

ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

n)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662), 

o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego nad 

konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w art. 

23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1411 i 1822), 

q)  właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę 

władzę nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku właściwej 

władzy nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - jeżeli Komisja 

Nadzoru Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym mowa w art. 141f 

ust. 3, 

r)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie określonym ustawą z 

dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w 
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sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137. z późn. zm.), 

t)  organu Służby Celnej na zasadach i w trybie określonych w art. 75 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.), 

u)  podmiotu, o którym mowa w art. 26l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych, 

v)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. 

U. poz. 1289), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań[;]<,> 

<w) Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 10 lipca 2015 

r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o 

Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. ...) w zakresie niezbędnym do realizacji 

przez niego ustawowych zadań;> 

3)   Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz 

zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do 

pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę 

oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 

lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz powiernikowi i 

jego zastępcy w rozumieniu przepisów 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.), 

regulują odrębne ustawy. 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe 

i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane 

wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1)   bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim 

informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w 

związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz 

w art. 128d ust. 1; 
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2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3)  instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 23 listopada 2002 r. O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 499, z późn. zm.) 

Art. 60. 

§ 1. Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego 

ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może 

przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi Najwyższemu w składzie siedmiu 

sędziów lub innym odpowiednim składzie. 
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[§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Rzecznik Praw 

Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej właściwości, Rzecznik 

Praw Dziecka, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik 

Ubezpieczonych.] 

<§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Rzecznik Praw 

Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej właściwości, 

Rzecznik Praw Dziecka, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik 

Finansowy.> 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. z 

2013 r. poz. 950, z późn. zm.) 

Art. 19. 

1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione lub osoby i podmioty, za pomocą których 

zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do zachowania 

tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji udzielanych na wniosek: 

1)   sądu lub prokuratury, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

2)   Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwu, jego 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 

287, poz. 1687, z późn. zm.); 

3)   komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

3a)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. 

U. poz. 1289), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

4)   organu nadzoru, w zakresie wykonywania ustawowych zadań; 

5)   Najwyższej Izby Kontroli, o treści umów ubezpieczenia zawartych przez jednostki 

objęte kontrolą; 

6)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub dyrektora urzędu kontroli skarbowej, 

w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

7)   Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w zakresie wykonywania przez niego 

zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. 

zm.); 

8)   Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania 

przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 

9)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wykonywania 

przez niego zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów; 
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10)  komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce 

w zakresie wykonywania przez nią zadań określonych w ustawie z dnia 23 września 

1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z późn. 

zm.); 

11)  dyrektora izby celnej, w związku z prowadzoną przez organ celny: 

a)  sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko, będącej 

osobą fizyczną, stronie umowy ubezpieczenia, o ile informacje mają związek z tą 

sprawą, 

b)  sprawą o przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności 

związanych z działalnością osoby prawnej lub spółki handlowej nieposiadającej 

osobowości prawnej, będącej stroną umowy ubezpieczenia, o ile informacje mają 

związek z tą sprawą; 

12)  centralnej ewidencji pojazdów, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym, w zakresie umów ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z 

ruchem tych pojazdów; 

13)  Rzecznika Praw Obywatelskich, w zakresie wykonywania ustawowych zadań, w 

związku z podjętą interwencją; 

[14)  Rzecznika Ubezpieczonych, w zakresie wykonywania ustawowych zadań, w związku 

z podjętą interwencją;] 

<14) Rzecznika Finansowego, w zakresie wykonywania ustawowych zadań, w 

związku z podjętą interwencją;> 

15)  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań; 

16)  Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań; 

17)  Polskiej Izby Ubezpieczeń, w zakresie zadań, o których mowa w art. 220 ust. 2 pkt 7; 

18)  banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego, w zakresie 

ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do przekazania 

za granicę waluty obcej; 

19)  biegłego rewidenta, w zakresie wykonywania ustawowych zadań; 

20)  ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia nastąpienia zdarzenia, 

z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń - także uposażonego 

lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia; 

21)  innego zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę reasekuracji lub koasekuracji, 

w zakresie umów ubezpieczeń ryzyk objętych tą umową; 

21a)  zakładu reasekuracji, z którym zawarto umowę reasekuracji, w zakresie umów 

ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową reasekuracji; 

22)  innego zakładu ubezpieczeń, w zakresie niezbędnym dla przeciwdziałania 

przestępczości ubezpieczeniowej lub stosowania taryfy w zależności od długości 

okresu bezszkodowego, lub ustalania proporcjonalnej odpowiedzialności, w 

przypadku zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego na ten sam okres w co 

najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, lub dla potrzeb ustalenia odpowiedzialności, 
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jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od 

tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które 

łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową; 

23)  podmiotu przetwarzającego, na zlecenie zakładu ubezpieczeń, dane dotyczące 

ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów 

ubezpieczenia oraz administrujących indywidualnymi kontami jednostek uczestnictwa 

w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym; 

24)  zleceniobiorców czynności określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-6 oraz ust. 5 w zakresie, 

w jakim dotyczą one zleconych czynności; 

25)  innych podmiotów, których uprawnienie do żądania informacji wynika z przepisów 

innych ustaw. 

3. Przetwarzanie danych oraz wykonywanie czynności przez podmioty, o których mowa w 

ust. 2 pkt 23 i 24, nie ogranicza odpowiedzialności wynikającej z zakazu, o którym mowa 

w ust. 1. 

4. Zakład ubezpieczeń może udostępniać dane dotyczące umów ubezpieczenia na zasadach i 

w trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.). 

5. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, złożenie 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. 

 

Art. 25. 

1. Sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, 

w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w 

związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, 

udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one 

niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości 

odszkodowania lub świadczenia. 

[2. Sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub 

Rzecznika Ubezpieczonych, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich 

wykonania, udzielają informacji w zakresie stanu sprawy oraz udostępniają zebrane 

materiały.] 

<2. Sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych lub Rzecznika Finansowego, w zakresie zadań przez nie 

wykonywanych i w celu ich wykonania, udzielają informacji w zakresie stanu 

sprawy oraz udostępniają zebrane materiały.> 

3. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek, na żądanie ubezpieczonego, uposażonego lub 

uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego, udostępnić posiadane przez 

siebie informacje związane z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia 

jego odpowiedzialności oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak 

również wysokości odszkodowania lub świadczenia. 
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U S T A W A   z dnia 22 maja 2003 r. O NADZORZE UBEZPIECZENIOWYM I 

EMERYTALNYM ORAZ RZECZNIKU UBEZPIECZONYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 290 i 

1717) 

 

[o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych] 

<Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym > 

 

[Art. 1. 

Ustawa określa organizację nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego oraz zasady 

działania Rzecznika Ubezpieczonych.] 

<Art. 1.  

Ustawa określa organizację nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego.> 

[Art. 5. 

1. Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, 

uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, 

uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę 

kapitałową lub osób przez nie uposażonych. 

2. W celu realizacji ustawowych zadań Rzecznik Ubezpieczonych współpracuje w 

szczególności z krajowymi i zagranicznymi organizacjami konsumenckimi oraz z 

Rzecznikiem Praw Obywatelskich. 

Art. 6.  

1. Rzecznik Ubezpieczonych posiada osobowość prawną. 

2. Siedzibą Rzecznika Ubezpieczonych jest Warszawa.] 

[Rozdział 3 

Rzecznik Ubezpieczonych 

Art. 19.  

1. Rzecznika Ubezpieczonych, zwanego dalej "Rzecznikiem", powołuje Prezes Rady Ministrów 

na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego - na czteroletnią kadencję. 

2. Rzecznikiem może być wyłącznie osoba: 

1)   wyróżniająca się wiedzą i doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń oraz organizacji i 

funkcjonowania funduszy emerytalnych; 

2)   posiadająca wyższe wykształcenie. 

3. Kadencja Rzecznika rozpoczyna się w dniu jego powołania. 

4. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. 

5. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych 

oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, może, po zaopiniowaniu 
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przez Radę Ubezpieczonych, o której mowa w art. 25, odwołać Rzecznika przed upływem 

kadencji. 

6. Odwołanie Rzecznika przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie z następujących 

przyczyn: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6 

miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

3)   rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych 

lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, 

uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę 

kapitałową lub osób przez nie uposażonych; 

4)   rażącego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw; 

5)   skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. 

7. Kadencja Rzecznika wygasa w przypadku jego śmierci. 

Art. 20. 

Do zadań Rzecznika należy podejmowanie działań w zakresie ochrony osób, których interesy 

reprezentuje, a w szczególności: 

1)   rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach kierowanych do Rzecznika; 

2)   opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz 

emerytur kapitałowych; 

3)   występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej 

bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i 

funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, pracowniczych programów 

emerytalnych oraz emerytur kapitałowych; 

4)   informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń i 

organizacji gospodarczych powszechnych towarzystw emerytalnych o dostrzeżonych 

nieprawidłowościach w działaniu zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, 

towarzystw emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych i innych instytucji 

rynku ubezpieczeniowego; 

5)   stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między: 

a)  ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów 

ubezpieczenia a zakładami ubezpieczeń, 

b)  ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów 

ubezpieczenia a agentami ubezpieczeniowymi, 

c)  ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów 

ubezpieczenia a brokerami ubezpieczeniowymi, 

d)  towarzystwami emerytalnymi a członkami funduszy emerytalnych oraz wynikłych z 

uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych, 

w szczególności poprzez organizowanie sądów polubownych do rozpatrywania tych 

sporów; 

6)   inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie 

ochrony ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów 
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ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów 

emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową, lub osób uposażonych. 

 

Art. 21. 

1. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego mu Biura Rzecznika. 

2. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rzecznika, nadaje, w drodze zarządzenia, 

statut, który określa organizację Biura Rzecznika. 

 

Art. 22. 

1. Koszty działalności Rzecznika i jego Biura ponoszą: 

1)   krajowe zakłady ubezpieczeń oraz zagraniczne zakłady ubezpieczeń, o których mowa w 

art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 

2013 r. poz. 950 i 1289), do wysokości 0,015% zbioru składek brutto; 

2)   powszechne towarzystwa emerytalne w wysokości stanowiącej iloczyn średniej rocznej 

wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez dane 

powszechne towarzystwo emerytalne i stawki nieprzekraczającej 0,0015%; średnią roczną 

wartość aktywów otwartego funduszu emerytalnego wylicza się na podstawie wartości 

aktywów otwartego funduszu emerytalnego ustalanej na ostatni dzień roboczy każdego 

miesiąca danego roku kalendarzowego. 

1a.  W przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1, ponoszonych przez zagraniczne zakłady 

ubezpieczeń, ich wysokość jest wyliczana od zbioru składek brutto z tytułu umów 

ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, 

terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1, 

uwzględniając zapewnienie skuteczności działalności Rzecznika i jego Biura. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania wpłat, ustalonego na podstawie ust. 3, 

pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. 

 

Art. 22a. 

Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy, którego projekt sporządza 

Rzecznik i wraz z opinią Rady Ubezpieczonych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych, w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem 

ustawy budżetowej. 

Art. 23. 

Do pracowników Biura Rzecznika stosuje się odpowiednio przepisy o służbie cywilnej. 

Art. 24. 

1. Rzecznik nie może: 

1)   zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska naukowo-dydaktycznego lub 

naukowego w szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub 

innej jednostce naukowej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych; 

2)   należeć do partii politycznej; 
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3)   być akcjonariuszem (udziałowcem) lub członkiem władz zakładów ubezpieczeń oraz 

wykonywać czynności związanych z działalnością ubezpieczeniową lub pośrednictwem 

ubezpieczeniowym; 

4)   być akcjonariuszem oraz wykonywać obowiązków członka zarządu lub rady 

nadzorczej towarzystwa emerytalnego; 

5)   wykonywać innych czynności, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami 

albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność; 

6)   prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością 

jego urzędu. 

2. Pracownicy Biura Rzecznika nie mogą: 

1)   być akcjonariuszami (udziałowcami) lub członkami władz zakładów ubezpieczeń oraz 

wykonywać czynności związanych z działalnością ubezpieczeniową lub pośrednictwem 

ubezpieczeniowym, a także podejmować zatrudnienia w zakładzie ubezpieczeń na 

podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo na podstawie innej 

umowy o podobnym charakterze; 

2)   być akcjonariuszami oraz wykonywać obowiązków członka zarządu lub rady 

nadzorczej towarzystwa emerytalnego, a także podejmować zatrudnienia w takim 

towarzystwie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo na 

podstawie innej umowy o podobnym charakterze; 

3)   podejmować zatrudnienia w funduszu emerytalnym na podstawie umowy o pracę, 

umowy zlecenia, umowy o dzieło albo na podstawie innej umowy o podobnym 

charakterze; 

4)   wykonywać innych czynności, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami 

albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

 

Art. 25. 

1. Rada Ubezpieczonych jest organem opiniodawczo-doradczym Rzecznika. 

2. Radę Ubezpieczonych powołuje na wniosek Rzecznika - na okres jego kadencji - minister 

właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zabezpieczenia społecznego, spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty 

wymienione w ust. 3. 

3. W skład Rady Ubezpieczonych wchodzą przedstawiciele: 

1)   reprezentantów samorządu terytorialnego w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego - 2 członków; 

2)   krajowych organizacji konsumenckich - 2 członków; 

3)   ogólnokrajowych organizacji pracodawców - 2 członków; 

4)   Rzecznika Praw Obywatelskich - 2 członków; 

5)   każdej z organizacji związkowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 

lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i 

wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.) - 

po 2 członków; 

6)   najliczniejszej organizacji emeryckiej - 1 członek. 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, może odwołać członka Rady 
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Ubezpieczonych, po zasięgnięciu opinii podmiotu, który zgłosił go do uczestnictwa w 

Radzie Ubezpieczonych. 

5. Odwołanie członka Rady Ubezpieczonych przed upływem kadencji Rzecznika może 

nastąpić wyłącznie z następujących przyczyn: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6 

miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

3)   rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych 

lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, 

uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę 

kapitałową lub osób przez nie uposażonych; 

4)   rażącego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw; 

5)   skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. 

6. Rada Ubezpieczonych działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez 

Rzecznika regulamin. 

7. Członkom Rady Ubezpieczonych nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jej 

posiedzeniach. 

Art. 26. 

1. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje z urzędu lub na wniosek: 

1)   osób, które wystąpiły do niego ze skargą lub prośbą o interwencję; 

2)   właściwych organów nadzoru, kontroli lub innych organów władzy publicznej. 

2. Rzecznik, po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem, może: 

1)   podjąć czynność; 

2)   wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania; 

3)   przekazać sprawę według właściwości; 

4)   nie podjąć czynności, o czym zawiadamia, uzasadniając swoje stanowisko, 

wnioskodawcę oraz osobę, której sprawa dotyczy. 

3. Rzecznik, podejmując czynność, bada, czy wskutek działania lub zaniechania zakładu 

ubezpieczeń, towarzystwa emerytalnego lub funduszu emerytalnego nie nastąpiło 

naruszenie prawa lub interesów osób wymienionych w art. 5 ust. 1. 

4. Rzecznik lub upoważniony przez niego pracownik Biura Rzecznika może: 

1)   występować do zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw 

emerytalnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych o udzielenie 

informacji lub wyjaśnień, udostępnianie akt oraz dokumentów, w szczególności: 

a)  w sprawach indywidualnych, z zastrzeżeniem ust. 5, 

b)  w sprawach postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, które według 

Rzecznika są niekorzystne dla osób ubezpieczających, ubezpieczonych, 

uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, 

c)  dotyczących wewnętrznych regulacji tych instytucji, które według Rzecznika są 

niekorzystne dla osób wymienionych w art. 5 ust. 1, 

d)  na temat nieprawidłowej obsługi osób wymienionych w art. 5 ust. 1, świadczonej 

przez te instytucje; 
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2)   zwracać się do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w sprawach 

dotyczących ubezpieczeń obowiązkowych i postulować o ewentualną zmianę 

przepisów regulujących te ubezpieczenia; 

3)   przeprowadzać lub zlecać badania na temat sytuacji na rynku ubezpieczeniowym i 

emerytalnym; 

4)   występować do stron o poddanie spraw rozstrzygnięciu przez sąd polubowny. 

4a. Rzecznik może wytaczać powództwo na rzecz konsumentów w sprawach dotyczących 

nieuczciwej praktyki rynkowej dotyczącej działalności ubezpieczeniowej, jak również za 

zgodą powoda wziąć udział w toczącym się już postępowaniu. W takim przypadku stosuje 

się odpowiednio przepisy o prokuratorze. 

5. Wystąpienie o udzielenie informacji lub wyjaśnień w sprawach indywidualnych może 

nastąpić wyłącznie na wniosek osoby, której sprawa dotyczy. 

6. Po zbadaniu sprawy Rzecznik może: 

1)   wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia praw ani interesów osób 

wymienionych w art. 5 ust. 1; 

2)   zwrócić się do podmiotu, w którego działalności stwierdził naruszenie prawa lub 

interesów osób wymienionych w art. 5 ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy; 

3)   zwrócić się o zbadanie sprawy do właściwych organów, w szczególności do Komisji, 

prokuratury bądź organów kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej. 

7. Do Rzecznika Ubezpieczonych stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.). 

Art. 27. 

Zakład ubezpieczeń przekazuje Rzecznikowi wzory umów ubezpieczenia i wniosków o 

ubezpieczenie, teksty ogólnych warunków ubezpieczeń oraz inne dokumenty i formularze 

stosowane przez zakład ubezpieczeń przy zawieraniu umów ubezpieczenia, w terminie 14 dni 

od dnia wprowadzenia ich do obrotu, oraz na żądanie Rzecznika - taryfy składek 

ubezpieczeniowych. 

Art. 28. (uchylony). 

 

Art. 29. 

1. Podmiot, który otrzymał wniosek Rzecznika w sprawach objętych zakresem jego działania, 

jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosku, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku. 

2. Przepis ust. 1 nie wyłącza uprawnień organów i instytucji wynikających z odrębnych 

przepisów. 

Art. 30. 

Rzecznik składa corocznie, w terminie 60 dni od zakończenia roku kalendarzowego, 

Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie ze swojej działalności oraz uwagi o stanie 

przestrzegania prawa i interesów osób, o których mowa w art. 5 ust. 1. Sprawozdanie jest 

jawne.] 

 

 

 



- 23 - 

U S T A W A   z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH 

CYWILNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.) 

 

Art. 96. 

 1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych: 

1)   strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym 

związanych; 

2)   strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o 

obniżenie alimentów; 

3)   strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone; 

4)   pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i 

ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35 i 36; 

5)   kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy; 

[6)   prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw 

Pacjenta;] 

<6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik 

Praw Pacjenta i Rzecznik Finansowy;> 

7)   powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk 

ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów; 

8)   inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy; 

9)   strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego; 

9a)  osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę 

ubezwłasnowolnienia; 

10)  strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd - w zakresie 

przyznanego jej zwolnienia; 

11)  powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony 

indywidualnych interesów konsumenta; 

12)  strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, o 

których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850). 

2. Za kuratora wydatki ponosi tymczasowo strona, dla której kurator został ustanowiony, a 

gdyby to nie było możliwe - strona, która swym wnioskiem lub swą czynnością 

spowodowała ustanowienie kuratora, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

3. W pozostałych wypadkach, o których mowa w ust. 1, za stronę zwolnioną od kosztów 

sądowych wydatki ponosi tymczasowo Skarb Państwa. 

4. W wypadku gdy powództwo o ustalenie ojcostwa okaże się oczywiście bezzasadne, sąd w 

orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie może obciążyć powoda nieuiszczonymi 

kosztami sądowymi, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. 
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U S T A W A   z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73) 

 

Art. 149. 

Z zastrzeżeniem art. 150-153 oraz art. 20, art. 21, art. 23 i art. 25 ustawy o nadzorze, 

informacje stanowiące tajemnicę zawodową, będące w posiadaniu osób fizycznych 

wymienionych w art. 148 ust. 1, są ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

2)   sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, 

pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie 

informacji objętych tajemnicą zawodową; 

3)   sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną jest 

podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą - w zakresie 

informacji dotyczących tego podmiotu; 

4)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed organem 

kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o: 

a)  przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w 

zakresie informacji dotyczących tej osoby, 

b)  przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z 

działalnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą 

zawodową - w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej; 

5)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w zakresie 

informacji dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki, 

określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 

2012 r. poz. 82, 1529 i 1544); 

6)   podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu, o którym mowa 

w art. 148 ust. 1 pkt 2, na podstawie zawartej z nim umowy - w zakresie informacji 

określonych przepisami o rachunkowości; 

7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i 

ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 

8)   Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, 

poz. 1687, z późn. zm.); 
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8a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania 

dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.); 

9)   komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem zabezpieczającym lub 

egzekucyjnym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub innej 

czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w zakresie informacji dotyczących tego 

podmiotu; 

10)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym 

mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 

1289), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań[.]<;> 

<11) Rzecznika Finansowego o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz. U. poz. ...), w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego 

ustawowych zadań.> 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 614) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym. 

2. Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje: 

1)   nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), zwanej dalej "ustawą - Prawo 

bankowe", ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 

2013 r. poz. 908 i 1036) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 109); 

2)   nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 

r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z 

późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach 

emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 710), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze 

ubezpieczeniowym i emerytalnym [oraz Rzeczniku Ubezpieczonych] (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 290 i 1717) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1097); 

3)   nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.), 

zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej", ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1450), ustawy z dnia 22 
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maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym [oraz Rzeczniku 

Ubezpieczonych] oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577); 

4)   nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 

oraz z 2015 r. poz. 73), 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. z 2013 r. poz. 1382), ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 oraz z 2015 r. 

poz. 73), zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197 oraz z 2015 r. 

poz. 478) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1537 oraz z 2015 r. poz. 73); 

5)   nadzór nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami 

pieniądza elektronicznego, oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza 

elektronicznego sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916); 

5a)  nadzór nad agencjami ratingowymi w zakresie przewidzianym przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 z dnia 16 września 

2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. WE L 302 z 17.11.2009, str. 1); 

5b)  (uchylony) 

6)   nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1406); 

7)   nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową 

Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, sprawowany zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450). 

 

Art. 2. 

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku 

finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku również 

poprzez rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania rynku, przez realizację celów 

określonych w szczególności w ustawie - Prawo bankowe, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o 

nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym [oraz Rzeczniku Ubezpieczonych], ustawie z dnia 

15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym, ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 
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U S T A  W A   z dnia 23 sierpnia 2007 r. O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWYM 

PRAKTYKOM RYNKOWYM (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 oraz z 2014 r. poz. 827) 

 

Art. 12. 

 1. W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został 

zagrożony lub naruszony, może żądać: 

1)   zaniechania tej praktyki; 

2)   usunięcia skutków tej praktyki; 

3)   złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w 

odpowiedniej formie; 

4)   naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania 

unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu 

przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu; 

5)   zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze 

wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną 

konsumentów. 

2. Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5, mogą również wystąpić: 

1)   Rzecznik Praw Obywatelskich; 

[2)   Rzecznik Ubezpieczonych;] 

<2) Rzecznik Finansowy;> 

3)   krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów 

konsumentów; 

4)   powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów. 

 


