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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw  

 

(druk nr  1104) 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z 

późn. zm.) 

 

Art. 48k. 

1. Do działalności instytucji kredytowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się 

przepisy prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

[2. Do oddziałów instytucji kredytowych przepisy art. 1-11, art. 40a ust. 1, art. 49-70, art. 73-

78a, art. 80-98, art. 101-112, art. 124, art. 124a, art. 133 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 137, art. 

138 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 3 i 3a, art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 141 i art. 171 ust. 

4-7 stosuje się odpowiednio.] 

<2. Do oddziałów instytucji kredytowych przepisy art. 1–11, art. 40a ust. 1, art. 49–70, 

art. 73–78a, art. 80–95, art. 101–112, art. 124, art. 124a, art. 133 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, 

art. 137, art. 138 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 3 i 3a, art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 

141 i art. 171 ust. 4–7 stosuje się odpowiednio.> 

3. W zakresie polityki pieniężnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, do dnia 

przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Gospodarczej i Walutowej, oddziały 

instytucji kredytowych mają takie same prawa i obowiązki jak banki krajowe i oddziały 

banków zagranicznych. 

 

Art. 75. 

[1. W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w 

razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę 

przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu.] 

<1. W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu 

albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może, z 

zastrzeżeniem art. 75c, obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć 

umowę kredytu.> 

2. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, o ile strony nie określą w umowie 

dłuższego terminu, wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy - 7 dni. 

3. Wypowiedzenie umowy kredytu z powodu utraty przez kredytobiorcę zdolności 

kredytowej lub zagrożenia jego upadłością nie może nastąpić, jeżeli bank zgodził się na 

realizację przez kredytobiorcę programu naprawczego. 
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4. Przepis ust. 3 stosuje się przez cały okres realizacji programu naprawczego, chyba że bank 

stwierdzi, iż program naprawczy nie jest w sposób należyty realizowany. 

 

<Art. 75c. 

1. Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, 

bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni 

roboczych. 

2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank informuje kredytobiorcę o możliwości 

złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o 

restrukturyzację zadłużenia.  

3. Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia 

poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, 

jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej 

kredytobiorcy. 

4. Restrukturyzacja, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach 

uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę. 

5. Bank, w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, 

przekazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie 

pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do umów pożyczek pieniężnych.> 

 

[Art. 96. 

1. Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem 

czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne. 

2. W bankowym tytule egzekucyjnym należy oznaczyć bank, który go wystawił i na rzecz 

którego egzekucja ma być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość 

zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności, datę wystawienia 

bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również oznaczenie czynności bankowej, z której 

wynikają dochodzone roszczenia, oraz wzmiankę o wymagalności dochodzonego 

roszczenia. Bankowy tytuł egzekucyjny należy opatrzyć pieczęcią banku wystawiającego 

tytuł oraz podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu banku. 

3. W przypadku egzekucji przeciwko kilku osobom lub z kilku części składowych majątku 

dłużnika można wystawić dalsze tytuły egzekucyjne. 

 

Art. 97. 

1. Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności 

wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności 

bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku 

wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji 

oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej 

zabezpieczenia. 
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2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać kwotę zadłużenia, do której bank 

może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, oraz termin, do którego bank może wystąpić o 

nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Dłużnik może się również poddać egzekucji 

wydania rzeczy, w przypadku gdy ustanowiono zastaw rejestrowy lub dokonano 

przeniesienia własności w celu zabezpieczenia roszczenia. 

3. Wniosek banku o nadanie klauzuli wykonalności, o której mowa w ust. 1, sąd rozpoznaje 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. 

 

Art. 98. 

1. Bankowy tytuł egzekucyjny może być także podstawą egzekucji przeciwko osobie trzeciej, 

gdy osoba ta przejmie dług wynikający z czynności bankowej, o której mowa w art. 97 ust. 

1. 

2. Jeżeli po dokonaniu czynności bankowej, o której mowa w art. 97 ust. 1, obowiązek 

spełnienia świadczenia przeszedł na inne osoby w wyniku spadkobrania lub 

przekształcenia osoby prawnej albo gdy zachodzi potrzeba egzekucji z majątku wspólnego 

małżonków, podstawą egzekucji może być tytuł wykonawczy oparty na bankowym tytule 

egzekucyjnym zaopatrzonym w sądową klauzulę wykonalności nadaną przez sąd przeciwko 

tym osobom.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)  

 

[Art. 786
2
. 

§ 1. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, 

sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z 

czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia 

wierzytelności banku wynikającej z tej czynności. 

§ 2. Jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które udowodnić 

powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę wykonalności, po dostarczeniu dowodu tego 

zdarzenia w formie dokumentu.] 
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USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. O POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE 

NIEKTÓRYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, UDZIELANIU PREMII 

GWARANCYJNYCH ORAZ REFUNDACJI BANKOM WYPŁACONYCH PREMII 

GWARANCYJNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 763) 

 

Art. 6. 

1. Z budżetu państwa są przekazywane bankom środki w wysokości oprocentowania 

naliczonego według stopy procentowej określonej w art. 5a, pod warunkiem dokonywania 

przez kredytobiorcę spłat w wysokości wynikającej z przepisów art. 7 i 8, z zastrzeżeniem 

art. 8a ust. 3. 

1a. Warunek dokonywania przez kredytobiorcę spłat w wysokości wynikającej z art. 7, z 

zastrzeżeniem art. 8a ust. 3, uważa się za spełniony także wtedy, gdy spłaty za 

kredytobiorcę dokona Skarb Państwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 

listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów 

mieszkaniowych. 

2. Banki są obowiązane wobec Skarbu Państwa do administrowania i egzekwowania 

zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów 

mieszkaniowych. 

[2a. Przy podejmowaniu działań zmierzających do wyegzekwowania od kredytobiorców 

należności Skarbu Państwa z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, o których mowa w 

ust. 2, banki mają prawo, bez uzyskania pisemnego oświadczenia kredytobiorcy o 

poddaniu się egzekucji, wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne stosownie do art. 96-98 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 

1529).] 

2b. Bankom przysługuje wynagrodzenie z tytułu administrowania i egzekwowania zadłużenia 

kredytobiorców, o którym mowa w ust. 2, w wysokości 4% kwoty spłat tego zadłużenia. 

3. Nieodzyskana przez bank, w drodze windykacji należności, kwota zadłużenia, o którym 

mowa w ust. 2, podlega umorzeniu. 

3a. Odsetki przejściowo wykupione ze środków budżetu państwa są oprocentowane w 

wysokości stopy oprocentowania kredytu, o której mowa w art. 5a, z zastrzeżeniem art. 10 

ust. 3. 
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USTAWA z dnia 8 maja 1997 r. O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELANYCH 

PRZEZ SKARB PAŃSTWA ORAZ NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1052)  

 

Art. 42d. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w imieniu Skarbu Państwa udziela 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia dokonania zapłaty odsetek od obligacji 

objętych poręczeniem, o którym mowa w art. 42c ust. 1. 

2. Kwota poręczenia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1, wynosi 500 mln zł. 

3. Środki przeznaczone na wykonanie poręczenia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1, 

są przekazywane do Banku Gospodarstwa Krajowego. 

4. Warunki wykonania poręczenia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1, określi umowa 

zawarta między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego. 

5. Poręczenie Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1, wygasa z dniem 31 grudnia 2010 r. 

6. Poręczenie Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1, zwalnia się z opłaty prowizyjnej. 

7. Do poręczenia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 31, 43 ust. 1 i 2, art. 43a, 44-44b, 45 pkt 1 i art. 47. 

8. W przypadku gdy minister właściwy do spraw finansów publicznych nie podejmie 

czynności zmierzających do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu poręczenia Skarbu 

Państwa, o którym mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego jest obowiązany do 

podejmowania tych czynności, na warunkach określonych w umowie z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, za wynagrodzeniem. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, przysługuje w wysokości 3% wyegzekwowanej 

kwoty; nie może ono być jednak niższe od rzeczywistych kosztów niezbędnych działań 

windykacyjnych. Wynagrodzenie jest potrącane z wyegzekwowanej kwoty, a sposób jego 

ustalania określa umowa. 

[10. Przy podejmowaniu działań, o których mowa w ust. 8, Bank Gospodarstwa Krajowego 

ma prawo, bez uzyskania pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wystawić 

bankowy tytuł egzekucyjny stosownie do art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559).] 

 

Art. 43. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w imieniu Skarbu Państwa, wykonuje 

czynności zmierzające do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umowy 

poręczenia lub gwarancji na zasadach, warunkach i w trybie określonych w innych 

ustawach, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb sprzedaży wierzytelności 

Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na 

akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub 

w części, z uwzględnieniem zróżnicowanej sytuacji finansowo-ekonomicznej dłużników, 

ich znaczenia dla gospodarki narodowej lub dla regionu kraju. 
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3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić Bank Gospodarstwa 

Krajowego do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1. 

4. Z tytułu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa 

Krajowego otrzymuje prowizję w wysokości określonej w umowie zawartej pomiędzy 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego. 

[5. Bank Gospodarstwa Krajowego przy podejmowaniu działań, o których mowa w ust. 1, po 

uzyskaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, ma prawo, bez uzyskania pisemnego 

oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wystawić bankowy tytuł egzekucyjny stosownie do 

art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. O OBJĘCIU PORĘCZENIAMI SKARBU PAŃSTWA 

SPŁATY NIEKTÓRYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH (Dz. U. Nr 122, poz. 1310, z 

późn. zm.)  

 

Art. 5. 

1. Minister, w imieniu Skarbu Państwa, podejmuje działania zmierzające do odzyskania 

zadłużenia kredytobiorców wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania umów poręczenia, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

1a. Minister, w imieniu Skarbu Państwa, w przypadkach uzasadnionych względami 

społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi 

kredytobiorców oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa, na wniosek kredytobiorcy, 

może zawierać z kredytobiorcami umowy odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia 

całości lub części zadłużenia wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy 

poręczenia. 

1b. Minister, w imieniu Skarbu Państwa, w przypadkach gdy zachodzi uzasadnione 

przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 

kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się 

nieskuteczne, może umorzyć całość lub część zadłużenia wobec Skarbu Państwa z tytułu 

wykonania umowy poręczenia. 

2. Banki, beneficjenci poręczeń, są obowiązane, na warunkach określonych w odrębnej 

umowie z Ministrem, do podejmowania, za wynagrodzeniem, działań, o których mowa w 

ust. 1, chyba że Minister podejmie działania we własnym zakresie lub upoważni do tych 

działań, za wynagrodzeniem, inny bank. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje w wysokości do 3% 

wyegzekwowanej kwoty; nie może ono być jednak niższe od rzeczywistych kosztów 

uzasadnionych działań windykacyjnych. Wynagrodzenie potrącane jest z 

wyegzekwowanej kwoty. 

4. Sposób ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, określą umowy. 
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[5. Przy podejmowaniu działań, o których mowa w ust. 1, banki mają prawo, bez uzyskania 

pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne 

stosownie do art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 

140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i 

Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 

116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1252).] 

6. Środki uzyskane przez banki w wyniku podjętych działań, o których mowa w ust. 1, są 

przekazywane przez banki, w terminie 7 dni, na rachunek wskazany przez Ministra. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI 

PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. 

zm.) w art. 36 uchyla się ust. 7. 

 

Art. 36. 

1. Czynności związane z udzieleniem pożyczki podejmuje w imieniu Skarbu Państwa BGK, 

w tym w szczególności: 

1)   przyjmuje wniosek zakładu o udzielenie pożyczki i dokonuje jego analizy pod 

względem formalnoprawnym; 

2)   podpisuje umowę o pożyczkę z zakładem, który spełnia łącznie warunki określone w 

art. 35 ust. 1; 

3)    podpisuje umowę o pożyczkę z zakładem, który spełnia łącznie warunki określone w 

art. 35a ust. 1; 

3a)  podpisuje umowę o pożyczkę z zakładem, który spełnia łącznie warunki określone w 

art. 41a ust. 1; 

4)   podpisuje umowę o zmianie umowy o pożyczkę z zakładem, który spełnia łącznie 

warunki określone w art. 35b ust. 1; 

5)   podpisuje umowę o zmianie umowy o pożyczkę z zakładem, który spełnia łącznie 

warunki określone w art. 35ba ust. 1. 

2. Opłata prowizyjna dla BGK za podejmowanie czynności, o których mowa w ust. 1, jest 

potrącana z pierwszej raty pożyczki. 

3. BGK podejmuje także, w imieniu Skarbu Państwa, za wynagrodzeniem płatnym przez 

zakład, czynności związane z nadzorowaniem wykonywania przez zakład umowy o 

pożyczkę, w tym w szczególności: 

1)   nadzoruje zgodność wykorzystania środków z pożyczki z art. 35 ust. 4 pkt 3, art. 35a 

ust. 4 albo art. 41b; 

2)   nadzoruje zgodność wykorzystania środków z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o 

którym mowa w: 

a)  art. 35b ust. 3, z art. 35b ust. 5, 

b)  art. 35ba ust. 3, z art. 35ba ust. 5; 
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3)   stawia, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pożyczkę w 

stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 15, 

art. 35a ust. 8 albo art. 41c ust. 5; 

4)   dokonuje oceny spełnienia przez zakład warunków umorzenia, o którym mowa w art. 

35 ust. 10 albo ust. 10a, albo ust. 10b oraz 10i, albo art. 35a ust. 6 lub art. 35ba ust. 8 

oraz 10 albo art. 41c ust. 2, oraz przekazuje ją do wiadomości ministrowi właściwemu 

do spraw finansów publicznych. 

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

1)   wysokość opłaty prowizyjnej, o której mowa w ust. 2, uwzględniając poziom 

ustalonych dla BGK prowizji i opłat za rozpatrywanie wniosków o kredyt, wniosków o 

udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz przyznanie kredytu lub udzielenie poręczenia 

albo gwarancji ze środków funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych 

BGK na podstawie odrębnych ustaw; 

2)   wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, uwzględniając poziom ustalonego 

dla BGK wynagrodzenia z tytułu prowadzenia funduszy utworzonych, powierzonych 

lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw. 

5. BGK podejmuje, w imieniu Skarbu Państwa, czynności zmierzające do odzyskania kwot 

niespłaconej przez zakład pożyczki lub odsetek od tej pożyczki, za wynagrodzeniem. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje w wysokości 3 % wyegzekwowanej 

kwoty; nie może ono być jednak niższe od rzeczywistych kosztów uzasadnionych działań 

windykacyjnych. Wynagrodzenie jest potrącane z wyegzekwowanej kwoty. 

[7. Przy podejmowaniu działań, o których mowa w ust. 5, BGK ma prawo, bez uzyskania 

pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wystawić bankowy tytuł egzekucyjny 

stosownie do art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 

r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).] 

8. Szczegółowe warunki podejmowania przez BGK czynności, o których mowa w ust. 1, 3 i 

5, oraz sposobu ustalania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, i zwrotu kosztów 

uzasadnionych działań windykacyjnych, o których mowa w ust. 6, określi umowa zawarta 

z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH 

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

 

Art. 13. 

1. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości 

przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej 

niż 100.000 złotych. 

<1a. W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. 
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poz. 128, z późn. zm.), opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub 

przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 

złotych.> 

2. Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu 

grupowym wynosi 2% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie 

mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.)  

 

Art. 225. 

1. Minister Finansów może, w drodze umowy, zlecić Bankowi Gospodarstwa Krajowego 

dokonywanie czynności związanych z udzielaniem jednostce samorządu terytorialnego 

pożyczki oraz jej rozliczaniem i egzekucją, polegających w szczególności na: 

1)   przyjmowaniu od jednostki samorządu terytorialnego wniosku o udzielenie pożyczki 

oraz weryfikacji czy wniosek spełnia wymogi określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 224 ust. 6; 

2)   dokonywaniu ocen i analiz programu postępowania ostrożnościowego lub 

naprawczego; 

3)   przygotowaniu i zawieraniu, w imieniu Ministra Finansów, umowy pożyczki z 

jednostką samorządu terytorialnego; 

4)   kontroli spłaty pożyczki i ocenie sytuacji finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego w okresie spłaty; 

5)   podejmowaniu czynności zmierzających do odzyskania kwot niespłaconej pożyczki 

lub odsetek od tej pożyczki i należnych opłat, w tym czynności sądowych i 

egzekucyjnych. 

2. Umowa określa wysokość wynagrodzenia za czynności dokonywane przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego oraz zakres czynności zleconych Bankowi. 

3. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego dokonywania czynności 

związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego pożyczek oraz ich 

rozliczaniem i egzekucją Minister Finansów może otworzyć w Banku Gospodarstwa 

Krajowego rachunek bankowy do obsługi pożyczek, na który będą przekazywane środki 

przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. 

4. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest oprocentowany. Oprocentowanie 

rachunku ustalone zostanie w umowie, o której mowa w ust. 1. 

[5. Przy podejmowaniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 5, Bank Gospodarstwa 

Krajowego ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, stosownie do art. 96-98 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.).] 
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USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. O SPÓŁDZIELCZYCH KASACH 

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

 

[Art. 29a. 

Kasa może wystawiać tytuły egzekucyjne kasy na podstawie ksiąg lub innych dokumentów 

związanych z dokonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub zabezpieczaniem 

wierzytelności wynikających z tych czynności.] 

 

Art. 36. 

1. Zasady udzielania pożyczek oraz ich spłaty określa statut kasy. 

<1a. Do umów pożyczek zawieranych przez kasy stosuje się odpowiednio przepisy art. 

75c ust. 1–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.> 

2. Do umów kredytowych zawieranych przez kasy stosuje się odpowiednio przepisy art. 69, 

70, 74-78 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. 

3. Do umów o kredyt konsumencki zawieranych przez kasy stosuje się przepisy ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. O PRAWACH KONSUMENTA (Dz. U. poz. 827)  

 

Art. 39. 

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową 

przedsiębiorca jest obowiązany poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, 

wskazujący na zamiar zawarcia umowy i odpowiadający rodzajowi użytego środka 

porozumiewania się na odległość o: 

1)   imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, organie, 

który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod 

którym przedsiębiorca został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność 

przedsiębiorcy wymaga uzyskania zezwolenia - danych dotyczących instytucji 

udzielającej zezwolenia; 

2)   imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) w Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawiciela przedsiębiorcy, o ile taki występuje; 

3)   imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego niż 

przedsiębiorca świadczący usługi finansowe na odległość, w tym operatora środków 

porozumiewania się na odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje 

wobec konsumenta i tego przedsiębiorcy; 

4)   istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu; 

5)   cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i 

podatki, a w przypadku niemożności określenia dokładnej ceny lub wynagrodzenia - 
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podstawie obliczenia ceny lub wynagrodzenia umożliwiającej konsumentowi dokonanie 

ich weryfikacji; 

6)   ryzyku związanym z usługą finansową, jeżeli wynika ono z jej szczególnych cech lub 

charakteru czynności, które mają być wykonane lub jeżeli cena bądź wynagrodzenie 

zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; 

7)   zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia; 

8)   kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi; 

9)   prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2, albo 

wskazaniu, że prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, 

które konsument jest obowiązany zapłacić w przypadku określonym w art. 40 ust. 4; 

10)  dodatkowych kosztach ponoszonych przez konsumenta wynikających z korzystania ze 

środków porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić; 

11)  terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter 

wiążący; 

12)  minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub 

okresowe; 

13)  miejscu i sposobie składania reklamacji; 

14)  możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy; 

15)  prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 42, oraz skutkach tego 

wypowiedzenia, w tym karach umownych; 

16)  istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie 

istnieją; 

17)  języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem; 

18)  prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z 

konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do 

zawarcia i wykonania umowy; 

19)  sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy; 

[20)  żądaniu od konsumenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji, stanowiącego 

podstawę do wystawienia przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1376, z późn. zm.).] 

2. W wypadku przekazywania konsumentowi informacji w formie głosowych komunikatów 

telefonicznych nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 6-8 oraz pkt 10-20, jeżeli konsument 

udzieli na to wyraźnej zgody. Przedsiębiorca jest obowiązany zamieścić w komunikacie 

informacje o prawie konsumenta do żądania przedstawienia informacji, o których mowa w 

tych przepisach oraz sposobie ich uzyskania. 

3. Przedsiębiorca jest obowiązany do przekazania konsumentowi informacji, o których mowa 

w ust. 1, utrwalonych na papierze lub innym trwałym nośniku dostępnym dla konsumenta, 

przed zawarciem umowy, a gdy umowa jest na życzenie konsumenta zawierana z 

zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość, który na to nie pozwala - 

niezwłocznie po jej zawarciu. 
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4. W czasie trwania umowy konsument ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie. 

Konsument ma także prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba 

że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on 

charakterowi świadczonej usługi. 

5. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy jednorazowych świadczeń, które są spełniane 

przy użyciu środków porozumiewania się na odległość i za które fakturę wystawia osoba 

fizyczna lub prawna, która w ramach swojego przedsiębiorstwa udostępnia co najmniej 

jeden środek porozumiewania się na odległość dostępny dla konsumenta i przedsiębiorcy, 

z wyjątkiem jednak informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

6. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy poszczególnych czynności (umów 

szczegółowych) wynikających z umowy (umowy ramowej). 

7. W wypadku wykonywania poszczególnych czynności o tym samym charakterze pomiędzy 

tymi samymi stronami, jeżeli czynności te nie wynikają z wcześniej zawartej umowy 

(umowy ramowej), obowiązek określony w ust. 1 dotyczy tylko pierwszej z tych 

czynności. Jeżeli w ciągu roku od dnia wykonania pierwszej czynności nie wykonano 

żadnej czynności o tym samym charakterze pomiędzy tymi samymi stronami, to do 

pierwszej czynności wykonanej po tym czasie stosuje się ust. 1. 

8. Obowiązek określony w ust. 1 uważa się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca przekazał 

konsumentowi informacje zgodnie ze wzorem określonym w formularzu informacyjnym, o 

którym mowa odpowiednio w art. 14 lub art. 19 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.). 

 

 

 

 


