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Stanowisko Rządu  

wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 

i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 992) 

 

 

I.  

Podstawowe regulacje w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem 

finansowym i niektórych innych ustaw obejmują:  

• doprecyzowanie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie publikowania ostrzeżeń 

i komunikatów w publicznej radiofonii i telewizji oraz w komercyjnych środkach masowego 

przekazu, w formie i czasie przez siebie określonym, zawierających informacje zwiększające 

poziom świadomości konsumentów, co do podejmowanych decyzji finansowych, 

• zlikwidowanie rozbieżności w terminologii używanej w ustawie o kredycie konsumenckim oraz 

w ustawie – Prawo bankowe, a także uzupełnienie luki prawnej, która powoduje różnicowanie 

sytuacji prawnej różnych podmiotów – kredytodawców w zakresie badania zdolności kredytowej 

potencjalnych klientów – konsumentów, 

• rozszerzenie katalogu podmiotów o kredytodawców innych niż banki, którym udostępnia się 

informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej 

konsumenta pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą,  

• nałożenie na kredytodawców lub pośredników kredytowych dodatkowego obowiązku 

polegającego na podawaniu w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego w sposób 

jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informacji, czy dany kredytodawca podlega nadzorowi 

Komisji Nadzoru Finansowego, 

• dokonanie zmiany regulacji odnośnie do postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów, tj.: 

−  nałożenie na Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązku niezwłocznego 

poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego o podjęciu decyzji o uznaniu praktyki za 
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naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującej jej zaniechanie wobec instytucji 

finansowej niepodlegającej nadzorowi finansowemu; 

−  zobowiązanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przekazania Komisji 

Nadzoru Finansowego informacji dotyczących działalności instytucji finansowych 

niepodlegających nadzorowi, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia 

przepisów prawa konsumenckiego oraz do poinformowania Komisji o wszczętych wobec tych 

podmiotów postępowaniach w sprawach podejrzenia stosowania praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów. 

II.  

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co do zasady, popiera propozycje przedłożone w poselskim projekcie 

ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw, które mają 

na celu wprowadzenie przepisów zwiększających poziom ochrony interesów konsumentów 

dokonujących czynności prawnych z różnymi instytucjami finansowymi. Niemniej jednak 

zaproponowany przez Posłów sposób rozwiązania pewnych kwestii może budzić wątpliwości 

i wymaga ponownej analizy pod kątem ich merytorycznej zasadności. 

• Ponownego rozważenia wymaga propozycja zmiany ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 

nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.) w art. 2 określającym cel 

nadzoru nad rynkiem finansowym. Wydaje się bowiem oczywistym, że organ państwowy przy 

wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się rzetelnością na podstawie i w granicach 

przewidzianych przepisami prawa. Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 4 pkt 4 tejże ustawy 

do zadań KNF należy podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie 

funkcjonowania rynku finansowego. Zakres normatywny rzeczonego zadania zdaje się 

obejmować analizowaną poselską propozycję legislacyjną.  

Powyższe oznacza, iż na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów brak jest przeszkód 

formalnych do podejmowania przez KNF działań edukacyjnych i informacyjnych, które 

zabezpieczałyby i chroniły konsumentów przed nieuczciwymi praktykami instytucji 

„parabankowych”.  

Ponadto przedmiotowa zmiana nie uwzględnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. 

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166) 

wprowadzającej nadzór państwowy nad działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo- 

-kredytowych, należy zatem projektowany ww. art. 2 uzupełnić o tę ustawę. 
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• Dalszej analizy wymaga proponowane brzmienie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 4 i 4a ustawy 

o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nie negując słuszności intencji projektodawców, wydaje się 

jednak, że propozycje nie mają charakteru kompleksowej regulacji odnoszącej się do prowadzonej 

przez organ nadzoru polityki informacyjnej. Nie jest bowiem dostatecznie jasne co miałoby być 

przedmiotem ostrzeżeń i komunikatów, czy też jakie kryteria decydowałyby o konieczności 

dotarcia przez organ nadzoru do szerszego kręgu odbiorców, a w konsekwencji sięgnięcia do 

odpłatnej formy przekazu medialnego. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na aspekt finansowy projektowanego rozwiązania prowadzenia 

polityki informacyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego w postaci finansowania publikacji 

oraz stosownych komunikatów czy ostrzeżeń w komercyjnych środkach masowego przekazu. 

Proponowane uprawnienie może generować znaczne koszty, co w konsekwencji wymagać będzie 

przewidzenia przez KNF w swoim planie finansowym stosownej pozycji dotyczącej kosztów 

związanych z emisją komunikatów/ostrzeżeń. W świetle art. 19 ust. l ustawy o nadzorze nad 

rynkiem finansowym koszty te byłyby pokrywane z wpłat wnoszonych przez podmioty 

nadzorowane. Dlatego też, w przypadku potrzeby wielokrotnego i częstego korzystania 

z przyznanego uprawnienia, w budżecie KNF należałoby uwzględnić konieczność zwiększenia 

wysokości wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane na pokrycie wydatków stanowiących 

koszty działania Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji. 

• Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.) przewiduje dostęp kredytodawców udzielających kredytów 

konsumenckich innych niż banki, instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów 

i instytucje kredytowe („pozostali kredytodawcy” zgodnie z terminologią projektu 

poselskiego) do rejestrów kredytowych prowadzonych przez instytucje utworzone na 

podstawie art. 105 ust. 4 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej 

konsumenta, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. 

Należy zgodzić się z argumentacją Projektodawcy, że korzystanie przez kredytodawców kredytu 

konsumenckiego z informacji dotyczącej zobowiązań pieniężnych konsumenta pozwoli na 

przeprowadzenie prawidłowej oceny zdolności kredytowej w związku z ubieganiem się 

o udzielenie kredytu konsumenckiego. Niemniej podnieść należy, że przedstawiony projekt nie 

przewiduje równoległego obowiązku kredytodawców konsumenckich przekazywania informacji 

o zobowiązaniach z tytułu udzielonego kredytu konsumenckiego, które byłyby dostępne dla 

banków. Nałożenie nie tylko na banki, ale również na inne podmioty udzielające kredytów 

konsumenckich, obowiązku zasilania zewnętrznych baz danych stosownymi informacjami 
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zapewniłoby symetrię w zakresie przekazywania i dostępu do informacji zgromadzonych w tych 

bazach. Rozwiązanie to pozwoliłoby na dokładniejszą ocenę zdolności kredytowej klientów oraz 

skuteczniejsze monitorowanie ryzyka kredytowego, zwiększając tym samym stabilność systemu 

finansowego. Należy wskazać, że aspekt zwiększenia stabilności systemu finansowego dzięki 

wykorzystaniu posiadanych informacji o wierzytelnościach konsumenta z tytułu umów zawartych 

z bankami, jak i poza sektorem bankowym, podkreśla się również w opinii Europejskiego Banku 

Centralnego z dnia 20 lutego 2013 r. dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad 

rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw.  

Ponadto należy zwrócić uwagę, że w poselskiej propozycji dotyczącej dostępu kredytodawców 

kredytu konsumenckiego do informacji stanowiących tajemnicę bankową nie określono zakresu 

danych, które mogłyby podlegać udostępnieniu w związku z zawartą umową kredytu 

konsumenckiego. Unormowanie tej kwestii jest szczególnie istotne uwzględniając, że w świetle 

projektowanych rozwiązań informacje wrażliwe byłyby dostępne również dla innych podmiotów 

udzielających kredytów konsumenckich, które nie podlegają tak jak banki ścisłemu nadzorowi 

ostrożnościowemu i licznym regulacjom dotyczącym prowadzonej przez nie działalności, w tym 

odnoszącym się do tajemnicy bankowej.  

Dodatkowo, zaznaczyć należy, że występujący w projekcie ustawy niezdefiniowany termin 

„pozostali kredytodawcy”, który zgodnie z intencjami projektu służyć ma określeniu kategorii 

kredytodawców udzielających kredytów konsumenckich, może budzić wątpliwości 

interpretacyjne. Nie jest również dostatecznie jasno sprecyzowany wymóg uzyskiwania zgody 

osoby, której dotyczą udostępniane informacje. Wskazać należy również, że nowelizowany 

w projekcie art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe dotyczy funkcjonowania systemu 

międzybankowej wymiany informacji objętych tajemnicą bankową, dlatego też należałoby 

rozważyć uregulowanie przedmiotowych kwestii w innych przepisach (w miejsce projektowanego 

rozszerzenia katalogu podmiotów w art. 105 ust. 4 o kredytodawców spoza sektora bankowego). 

Wyrażając kierunkowo poparcie dla możliwości korzystania przez kredytodawców 

konsumenckich z informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz przedstawiając powyższe 

uwagi, w opinii Rządu zasadnym byłoby stworzenie kompleksowej regulacji wprowadzającej 

mechanizmy, które czyniłyby zadość celom ochrony konsumenta, jako słabszej strony 

w stosunkach z profesjonalistami udzielającymi kredytów i pożyczek, przed nadmiernym 

zadłużaniem oraz przed upadkiem ekonomicznym i wyeliminowaniem z obrotu kredytodawców 

nie będących bankami, udzielającymi kredytów konsumenckich. Ostateczny kształt przyjętych 

rozwiązań winien być poprzedzony przeprowadzeniem szerszej dyskusji i konsultacji 
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społecznych, również z uczestnictwem zainteresowanych podmiotów. Regulacje te powinny 

gwarantować równe zasady dostępu do informacji, oparte o zasadę wzajemności pozyskiwania 

danych niezbędnych dla potrzeb badania oceny zdolności kredytowej konsumenta oraz 

przewidywać wymóg zgłaszania do zewnętrznych baz danych przez kredytodawców (zarówno 

przez banki jak i podmioty nie posiadające statusu banku) informacji o wierzytelnościach 

konsumenta powstałych z tytułu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego („saldzie 

zadłużenia”). W związku z proponowanym udostępnianiem kredytodawcom innym niż banki, 

informacji wrażliwych, niezwykle istotną kwestią jest zapewnienie przestrzegania właściwego 

poziomu ochrony tajemnicy prawnie chronionej. W szczególności zwrócić należy uwagę, aby 

podmioty – w zakresie, w jakim otrzymują i wykorzystują informacje stanowiące tajemnicę 

bankową w związku z udzielaniem kredytów konsumenckich – związane były stosownymi 

wymogami zachowania poufności.  

• Zgodnie z art. 2 pkt 4 projektu, nowelizującym art. 7 ust. 1 ustawy o kredycie 

konsumenckim, na kredytodawców i pośredników kredytowych w reklamach dotyczących 

kredytu konsumenckiego nałożony został obowiązek informacyjny co do podlegania 

nadzorowi organów uprawnionych do nadzoru nad rynkiem finansowym (naruszenie tego 

obowiązku, w myśl art. 5 projektu, zostało uznane za wykroczenie).  

Kierunek proponowanej zmiany jest właściwy, należałoby jednak zwrócić uwagę, czy  

wprowadzanie tej zmiany w ramach art. 7 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim jest właściwe. 

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy dotyczy bowiem informacji, do których przekazywania przedsiębiorca 

jest obowiązany, jeżeli w reklamie kredytu konsumenckiego podano dane dotyczące kosztu 

kredytu. Ze względu na powyższe kredytodawca byłby obowiązany informować o fakcie 

podlegania lub niepodlegania nadzorowi finansowemu jedynie w przypadku informowania 

o kosztach kredytu w reklamie kredytu konsumenckiego. Ze względu na istotność informacji 

o podleganiu nadzorowi finansowemu, a także brak jej powiązania z informacjami o koszcie 

kredytu - przyjmując że reklama powinna zawierać informacje o nadzorze – obowiązek taki 

powinien dotyczyć wszystkich reklam, a nie wyłącznie reklam zawierających dane o koszcie 

kredytu. Należy również dodać, że zakres zastosowania tak skonstruowanego przepisu byłby 

identyczny jak w przypadku obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów dyrektywy 

2008/48/WE, co powoduje ryzyko uznania, że w sposób niezgodny z dyrektywą rozszerzono 

zakres obowiązków informacyjnych dotyczących reklam zawierających dane o kosztach kredytu. 

Niezależnie od powyższego, należy zwrócić uwagę, że proponowany przepis odwołuje się do 

organów uprawnionych do nadzoru nad rynkiem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 
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2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, co może budzić wątpliwość, czy w przypadku 

kredytodawców zagranicznych będzie istniał obowiązek informowania o podleganiu bądź 

niepodleganiu macierzystemu organowi nadzoru. 

W trakcie dalszych prac legislacyjnych nad projektem warto poddać pod rozwagę model 

regulacyjny, który byłby oparty o formułę nałożenia na kredytodawcę obowiązku złożenia 

oświadczenia woli w samej treści umowy o kredyt konsumencki, a naruszenie tego 

obowiązku wywoływałoby skutki o charakterze cywilnoprawnym. Wskazać bowiem należy, 

że formuła „obowiązku informacyjnego” może nie spełniać oczekiwań z uwagi na bardzo 

obszerny zakres wymogów informacyjnych nałożonych na kredytodawców w przepisach 

prawa (przykładowo, informacje udzielane przed zawarciem umowy kredytu – art. 13 ustawy 

o kredycie konsumenckim), co w konsekwencji mogłoby implikować stan, w którym 

przedmiotowa informacja de facto nie zostałaby zauważona przez konsumenta. 

Z powyższych względów zasadnym wydaje się wprowadzenie formuły „oświadczenia woli” 

zawartego w treści zawieranej umowy. 

• Należy zgodzić się z propozycją poselską mającą na celu zlikwidowanie rozbieżności 

w terminologii ustawy o kredycie konsumenckim w odniesieniu do rozumienia pojęcia 

„oceny ryzyka kredytowego”, które zdefiniowane zostało tak samo jak ocena zdolności 

kredytowej w ustawie – Prawo bankowe. Jak wskazał Projektodawca „ocena ryzyka 

kredytowego” jest pojęciem znacznie szerszym, dotyczy transakcji na tle całego portfela 

kredytowego banku i odnosi się do ryzyka banku związanego z zaangażowaniem kapitału 

przy udzielaniu kredytu, natomiast „ocena zdolności kredytowej” to indywidualna ocena 

możliwości spłaty przez kredytobiorcę kredytu w określonych terminach spłaty wraz 

z odsetkami i prowizjami. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz 

uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 z 22.5.2008, str. 66-92), 

zdolność kredytową powinni badać wszyscy kredytodawcy (zarówno banki, jak i inni 

kredytodawcy konsumenccy). Jak wskazał prawodawca unijny, ocena zdolności kredytowej 

zapobiegać ma nadmiernemu zadłużaniu konsumentów i nieodpowiedzialnemu kredytowaniu 

przez kredytodawców (motyw 26 preambuły do dyrektywy).  

Sposób zdefiniowania ryzyka kredytowego na gruncie obecnie obowiązującej ustawy 

o kredycie konsumenckim pozwala na odpowiednie zastosowanie wobec podmiotów 

udzielających kredytu konsumenckiego innych niż banki przepisów o zdolności kredytowej. 
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Tym samym, definicja ryzyka kredytowego przyjęta w ustawie o kredycie konsumenckim 

realizuje cele implementowanej dyrektywy 2008/48/WE. 

Niemniej, podnieść należy, że w aktualnym stanie prawnym występowanie w regulacjach 

pojęć „ocena ryzyka kredytowego” i „ocena zdolności kredytowej” wprowadza dualizm 

pojęciowy w odniesieniu do czynności jednakowej w sensie ekonomicznym, przy czym 

jedynym kryterium odróżniającym te pojęcia jest podmiot zawierający umowę kredytu 

konsumenckiego. Proponowane w projekcie poselskim ujednolicenie terminologii 

występującej w ustawie o kredycie konsumenckim związanej z obowiązkiem oceny 

zdolności kredytowej zasługuje zatem na poparcie. 

Odnosząc się pozytywnie do modyfikacji brzmienia art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim 

w zakresie zastąpienia terminu „ocena ryzyka kredytowego” pojęciem „ocena zdolności 

kredytowej”, jego treść wymaga weryfikacji pod kątem zapewnienia zbieżności z wymogami 

art. 70 ustawy – Prawo bankowe, wprowadzającym wymóg uzależnienia przyznania kredytu 

przez bank od posiadania zdolności kredytowej przez kredytobiorcę. Porównanie 

projektowanych w art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim regulacji z normami w art. 70 

ustawy – Prawo bankowe, w szczególności z wymogiem uzależnienia przyznania kredytu od 

posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej budzi wątpliwości, czy w odniesieniu 

do udzielanych przez bank kredytów konsumenckich ww. wymóg z art. 70 ustawy - Prawo 

bankowe pozostanie nadal aktualny. Należy wskazać, że kategorialnie odmienne funkcje 

pełni obowiązek dokonywania oceny zdolności kredytowej od obowiązku uzależniania 

udzielania kredytu od posiadania tejże zdolności. Dlatego też, w dalszych pracach 

legislacyjnych nad proponowaną w projekcie poselskim modyfikacją art. 9 ustawy o kredycie 

konsumenckim, należy zwrócić szczególną uwagę, ażeby w świetle znowelizowanego 

brzmienia art. 9 ww. ustawy nie został wyeliminowany po stronie banków wymóg 

uzależnienia przyznania kredytu od posiadanej przez kredytobiorcę zdolności kredytowej 

(niezależnie od jego statusu).  

W kontekście zakładanych przez Projektodawcę zmian ustawy o kredycie konsumenckim, 

warto dodatkowo rozważyć potrzebę ewentualnego uzupełnienia tytułu poselskiego projektu 

ustawy przez wskazanie, obok zmienianej ustawy o  nadzorze nad rynkiem finansowym, 

ustawy o kredycie konsumenckim. 

• W związku z propozycją dodania w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów art. 26a, 

na mocy którego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów byłby zobowiązany 

informować Komisję Nadzoru Finansowego o podjęciu decyzji, o której mowa w art. 26 
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ustawy w stosunku do instytucji niepodlegającej nadzorowi finansowemu, jak również 

propozycji dodania art. 31a w ww. ustawie, należy wskazać, że Prezes UOKiK ma ustawowy 

obowiązek współpracy z organami, do których zakresu działania należy ochrona konkurencji 

i konsumentów, wynikający z art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Współpraca, do której jest 

ustawowo zobowiązany jest Prezes UOKiK umożliwia przekazywanie Komisji Nadzoru 

Finansowego proponowanych w projekcie poselskim informacji, w oparciu o istniejącą już 

podstawę prawną zawartą w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Zauważyć należy również, że Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2012 r. 

przyjęła założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Opracowany w oparciu o ww. założenia projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów oraz o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego jest 

obecnie przedmiotem prac legislacyjnych na etapie rządowym. W projekcie ustawy 

proponuje się nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dodawany art. 

73a), zgodnie z którą, jeżeli z informacji zgromadzonych w toku postępowania w sprawach 

praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wynika, że istnieje szczególnie 

uzasadnione podejrzenie, że zachowanie przedsiębiorcy narusza przepisy prawa z zakresu 

ochrony konsumentów oraz może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla 

szerokiego kręgu konsumentów, Prezes Urzędu podaje do publicznej wiadomości, w tym na 

stronie internetowej Urzędu, informacje o tej działalności i jej prawdopodobnych skutkach. 

Proponowana zmiana odnosić się będzie do wszelkich przypadków podejrzenia stosowania 

praktyk kierowanych do szerokiego kręgu konsumentów, mogących narazić ich na znaczne 

straty, niezależnie od podmiotu dopuszczającego się praktyki (nie tylko instytucji 

finansowych). Ww. ostrzeżenia Prezesa UOKiK, oprócz waloru informacyjnego dla 

konsumentów, będą również mogły zostać wykorzystane jako sygnał możliwych 

nieprawidłowości w działaniu przedsiębiorców nie tylko przez Komisję Nadzoru 

Finansowego, ale także przez inne instytucje publiczne zobowiązane na mocy 

obowiązujących przepisów do nadzoru nad danym rodzajem działalności gospodarczej. 

W dalszych pracach nad projektem poselskim dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, należałoby również wziąć pod uwagę wzajemne relacje 

unormowań objętych rozwiązaniami projektu poselskiego oraz projektu ustawy o zmianie 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego.  
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III.  

Jak wskazał Projektodawca, koniecznym jest wprowadzenie odpowiednich działań 

zabezpieczających i chroniących konsumentów przed nieuczciwymi praktykami instytucji 

parabankowych.  

Rząd pragnie wskazać propozycje dodatkowych działań regulacyjnych, będące wynikiem analiz 

i dyskusji przeprowadzonej przez ekspertów grupy roboczej powołanej w związku 

z zaobserwowanymi negatywnymi zjawiskami na rynku działalności podmiotów parabankowych, 

w tym w odniesieniu do Amber Gold Sp. z o.o. W skład wspomnianej grupy roboczej wchodzili 

przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, 

Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Dokonana przez grupę roboczą analiza przepisów prawnych odnoszących się do 

funkcjonowania podmiotów świadczących usługi finansowe, zarówno regulujących działalność 

tych podmiotów w sposób bezpośredni, jak również przepisów pośrednio ingerujących 

w funkcjonowanie tego rodzaju instytucji, oraz mechanizmów działania instytucji i organów 

państwowych w stosunku do tych podmiotów działających w obszarze usług finansowych, które 

naruszają przepisy prawa, wykazała potrzebę zwiększenia efektywności reagowania na sygnały 

o istniejących nieprawidłowościach. Jak stwierdziła grupa robocza, w pewnych obszarach 

aktualnie brakuje przepisów prawnych umożliwiających organom państwowym identyfikację 

i odpowiednio szybkie reagowanie w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność 

z naruszeniem prawa.  

Przedstawione przez grupę roboczą rekomendacje uregulowań prawnych dotyczą przede 

wszystkim następujących zagadnień: 

- nadanie KNF uprawnień do żądania informacji od podmiotów spoza sektora bankowego (np. w 

trybie postępowania wyjaśniającego), co do których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność 

polegającą na zbieraniu środków finansowych w celu obciążania ich ryzykiem lub inną działalność 

parabankową, 

- wprowadzenie obowiązku rejestracji w odrębnym rejestrze podmiotów prowadzących działalność 

polegającą na udzielaniu pożyczek i kredytów,  

-  wprowadzenie maksymalnej wysokości odsetek za czas opóźnienia w spłacie oraz odsetek 

pobieranych od odsetek, jak również maksymalnej wysokości rzeczywistej rocznej stopy 

oprocentowania kredytu konsumenckiego (RRSO), 
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- wprowadzenie możliwości udostępniania przez KNF informacji stanowiących tajemnicę 

zawodową przy kierowaniu do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 

przestępstw określonych w ustawach wskazanych w ustawie o nadzorze nad rynkiem 

finansowym. 

Przedmiotowe rekomendacje regulacyjne, w ocenie Rządu, powinny w znacznym stopniu 

zwiększyć poziom ochrony konsumenta oraz bezpieczeństwo i wiarygodność rynku finansowego. 

Ze względu na istotne znaczenie tych propozycji dla funkcjonowania sektora finansowego, 

wpływ na dotychczasowe stosunki zobowiązaniowe pomiędzy konsumentem i kredytodawcą 

kredytu konsumenckiego, a także innymi podmiotami, oraz na funkcjonowanie Komisji Nadzoru 

Finansowego, ich wdrożenie do porządku prawnego winno nastąpić w drodze uruchomienia 

odrębnej rządowej inicjatywy legislacyjnej. 

Reasumując, Rząd RP wyraża kierunkowo poparcie, z uwzględnieniem niezbędnych korekt 

legislacyjnych i redakcyjnych, oraz z zastrzeżeniem powyższych uwag, dla poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw, 

mającego na celu wprowadzenie przepisów zwiększających poziom ochrony interesów 

konsumentów dokonujących czynności prawnych z różnymi instytucjami finansowymi.  
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