
 

 

Druk nr 3699   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 
 

S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

o poselskich projektach ustaw o zmianie 
ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych 
innych ustaw (druki nr 1441, 3425 i 3426)  

 
Sejm na 94 posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2015 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu 

Sejmu - skierował projekty ustaw (druki nr 3425 i 3426) do Komisji Finansów Publicznych 
w celu rozpatrzenia.  

Ponadto Sejm na 94 posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. - zgodnie z art. 46 ust. 2 
regulaminu Sejmu - skierował projekt ustawy (druk nr 1441) do Komisji Finansów 
Publicznych w celu ponownego rozpatrzenia. 
 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższych projektów ustaw 

na posiedzeniach w dniach 12 czerwca oraz 1 i 21 lipca 2015 r. 

 

wnosi:  

 
Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  

 

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. 

 
Sprawozdawca 

 
 

(-) Killion Munyama 

              Przewodnicząca Komisji 
              Finansów Publicznych  

 
 

             (-) Krystyna Skowrońska 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia …………………. 2015 r. 

o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw1)  

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 128 i 559) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 48k ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

3) po art. 75b dodaje się art. 75c w brzmieniu: 

„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 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego, ustawę z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii 
gwarancyjnych, ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez 
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu 
poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych, ustawę z dnia 15 
kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o 
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumenta.  
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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.”; 

4) uchyla się art. 96–98. 

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.2)) uchyla się art. 786². 

Art. 3. W ustawie 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) 

w art. 6 uchyla się ust. 2a. 

Art. 4. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 

657, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 42d uchyla się ust. 10; 

2) w art. 43 uchyla się ust. 5. 

Art. 5. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu 

Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1310, z 

późn. zm.4)) w art. 5 uchyla się ust. 5. 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 

379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4, 218 i 
539. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 198, z 
2014 r. poz. 84 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 238. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1325 oraz z 2009 
r. Nr 69, poz. 594. 
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Art. 6. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i 

restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 

późn. zm.5)) w art. 36 uchyla się ust. 7. 

Art. 7. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 885, z późn. zm.6)) w art. 225 uchyla się ust. 5. 

Art. 8. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 29a; 

2) w art. 36 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„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.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 

827) w art. 39 w ust. 1 uchyla się pkt 20. 

Art. 10. 1. Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności 

bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy podlega umorzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano postanowienie 

w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, 

dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności toczy się według 

przepisów dotychczasowych. 

3. Bankowy tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje moc tytułu wykonawczego także 

po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 11. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w terminie 

30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosują swoją działalność do 

wymagań określonych w art. 75c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 
                                                 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 

158, poz. 1104, z 2008 r. Nr 192, poz. 1181, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 215, poz. 1664, z 2011 
r. Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 238. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 
1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.  
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Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


