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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 
 

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

 

o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o ostateczności rozrachunku w syste-
mach płatności i systemach rozrachunku 
papierów wartościowych oraz zasadach 
nadzoru nad tymi systemami, ustawy 
o niektórych zabezpieczeniach finansowych 
oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze 
(druk nr 72) 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 73 Regulaminu Sejmu – po zasięgnięciu opinii 
Prezydium Sejmu - skierował w dniu 13 grudnia 2011 r. powyższy projekt ustawy do Komisji 
Finansów Publicznych do pierwszego czytania.  

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy 
na posiedzeniach w dniach 20 i 21 grudnia 2011 r. oraz 10 stycznia 2012 r.  
 

wnosi:  
 
Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  

 
Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r. 
 
 

   Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 

    
 
 (-) Wiesław Stanisław Janczyk  (-) Dariusz Rosati  
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Projekt 
 
 

USTAWA 
z dnia    2012 r. 

 
o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i  

systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad 
tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz  

ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze1) 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płat-
ności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad 
tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743 oraz z 2011 r. Nr 199, poz. 1175 i 
Nr 234, poz. 1391) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1: 
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) system płatności – podlegające prawu polskiemu prawne powiązania 
pomiędzy co najmniej trzema instytucjami, w tym co najmniej jedną z 
instytucji, o których mowa w pkt 5 lit. a–d lub lit. h, z wyłączeniem 
uczestnika pośredniego, w ramach których obowiązują wspólne dla 
tych uczestników zasady przeprowadzania rozliczeń lub realizacji ich 
zleceń rozrachunku, o których mowa w pkt 12 lit. a, z zastrzeżeniem 
art. 2a; 

 2) system rozrachunku papierów wartościowych – podlegające prawu pol-
skiemu prawne powiązania pomiędzy co najmniej trzema instytucjami, 
w tym co najmniej jedną z instytucji, o których mowa w pkt 5 lit. a–d 
lub lit. h, z wyłączeniem uczestnika pośredniego, w ramach których 
obowiązują wspólne dla tych uczestników zasady przeprowadzania roz-
liczeń lub realizacji ich zleceń rozrachunku, o których mowa w pkt 12 
lit. b, z zastrzeżeniem art. 2a;”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
„3a) system interoperacyjny – system płatności lub system rozrachunku 

papierów wartościowych, którego podmiot prowadzący system zawarł 
porozumienie w sprawie międzysystemowej realizacji zleceń rozra-
chunku z co najmniej jednym podmiotem prowadzącym system podle-
gający prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego;”, 

c) w pkt 5: 

                                                 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniającej dyrektywę 98/26/WE w sprawie za-
mknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 
2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do syste-
mów powiązanych i do wierzytelności kredytowych (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 37). 
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– lit. d otrzymuje brzmienie: 
„d) firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 
2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 
131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391),”, 

– uchyla się lit. e i f, 
– lit. k otrzymuje brzmienie: 

„k) inny niż wymieniony w lit. a–j uczestnik systemu rozrachunku 
papierów wartościowych, ponoszący odpowiedzialność za wyko-
nanie zobowiązań wynikających z rozliczeń lub realizacji zleceń 
rozrachunku w tym systemie, pod warunkiem że co najmniej 
trzema uczestnikami tego systemu są podmioty, o których mowa 
w lit. a–c;”, 

d) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: 
„9) uczestnik – instytucja, partner centralny, agent rozrachunkowy, izba 

rozliczeniowa lub podmiot prowadzący system; 
10) uczestnik pośredni – instytucja, partner centralny, agent rozrachunko-

wy, izba rozliczeniowa lub podmiot prowadzący system, związany z 
uczestnikiem umową umożliwiającą przekazywanie jego zleceń rozra-
chunku do systemu, pod warunkiem że uczestnik pośredni jest znany 
podmiotowi prowadzącemu system;”, 

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 
„13) zagraniczne postępowanie upadłościowe – prowadzone na podstawie 

prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska postępowanie sądowe 
lub administracyjne, w tym także postępowanie zabezpieczające, w ra-
mach których mienie uczestnika systemu lub podmiotu mającego sie-
dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącego uczestnikiem 
systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych 
podlegających prawu innego państwa członkowskiego, poddane jest 
kontroli lub zarządowi sądu lub innego organu, jeżeli skutkiem tego po-
stępowania jest zawieszenie realizacji zleceń rozrachunku lub nałożenie 
na nie ograniczeń;”; 

2) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 
„Art. 1a.  Przynajmniej jedna z instytucji, których powiązania prawne two-

rzą system, powinna posiadać siedzibę na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.”;  

3) po art. 2a dodaje się art. 2b w brzmieniu: 
„Art. 2b.  Porozumienie między podmiotami prowadzącymi systemy inter-

operacyjne nie stanowi systemu.”;  
4) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przepisy ustawy oraz przepisy art. 66, art. 67, art. 80 i art. 135–137 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, dotyczące skut-
ków ogłoszenia upadłości podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, będącego uczestnikiem systemu, stosuje się odpo-
wiednio:  
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1) w razie wydania orzeczenia albo decyzji o likwidacji, zawieszeniu lub 
ograniczeniu prowadzenia działalności uczestnika, a także w razie pod-
jęcia innych środków prawnych względem uczestnika, skutkujących 
zawieszeniem lub ograniczeniem realizacji zleceń rozrachunku w sys-
temie dotyczącym tego uczestnika; 

2)  do orzeczeń, postanowień lub decyzji wydanych wobec tego uczestnika 
przez zagraniczny sąd lub inny organ w ramach zagranicznych postę-
powań upadłościowych.”; 

5) w art. 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 i 3 w 
brzmieniu: 
„2.  Podmiot prowadzący system interoperacyjny koordynuje moment wprowa-

dzenia zlecenia rozrachunku do systemu oraz moment, od którego zlecenie 
rozrachunku nie może zostać odwołane, z zasadami funkcjonowania syste-
mów, z którymi prowadzony przez niego system współpracuje, w tym także 
systemów podlegających prawu innego państwa członkowskiego. 

3.  Jeżeli zasady funkcjonowania wszystkich współpracujących ze sobą syste-
mów interoperacyjnych nie stanowią inaczej, na zasady funkcjonowania 
systemu interoperacyjnego określające moment wprowadzenia zlecenia roz-
rachunku do systemu oraz moment, od którego zlecenie rozrachunku nie 
może zostać odwołane, nie mają wpływu na zasady funkcjonowania syste-
mów, z którymi dany system współpracuje, w tym także systemów podlega-
jących prawu innego państwa członkowskiego.”;  

6) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 
„Art. 6a.  Jeżeli w wyniku rozliczenia zleceń rozrachunku w jednym syste-

mie przeprowadzany jest rozrachunek w drugim systemie, skutki, 
o których mowa w art. 136 i art. 137 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, wynikające z wpro-
wadzenia zlecenia rozrachunku do pierwszego systemu, mają za-
stosowanie odpowiednio do wynikających z tego rozliczenia zle-
ceń rozrachunku realizowanych w drugim systemie.”;  

7) art. 7 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 7. 1. W zakresie uregulowanym w ustawie oraz w art. 66, art. 67, art. 

80 i art. 135–137 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upa-
dłościowe i naprawcze, skutki ogłoszenia upadłości uczestnika 
systemu powstają z chwilą otrzymania przez NBP powiadomienia 
o ogłoszeniu upadłości, wydaniu orzeczenia albo decyzji o likwi-
dacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności 
uczestnika, lub informacji o podjęciu innych środków prawnych 
względem uczestnika skutkujących zawieszeniem lub ogranicze-
niem realizacji zleceń rozrachunku w systemie dotyczącym tego 
uczestnika. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku ogłoszenia 
upadłości niebędącego uczestnikiem podmiotu prowadzącego 
system interoperacyjny.”;  

8) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 
„Art. 15a.  Przepisy art. 66, art. 67, art. 80 i art. 135–137 ustawy z dnia 28 lu-

tego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze stosuje się odpo-
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wiednio do niebędącego uczestnikiem podmiotu prowadzącego 
system interoperacyjny.”;  

9) w art. 18 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 
„6.  W przypadku powzięcia przez Prezesa NBP uzasadnionego podejrzenia, że 

podmiot prowadzi system bez wymaganej zgody, podmiot ten jest obowią-
zany, na żądanie Prezesa NBP, do udzielenia niezbędnych informacji w za-
kresie objętym odpowiednio art. 17 ust. 2 lub art. 17a ust. 1, w terminie 2 
tygodni od dnia otrzymania żądania. 

7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Prezes NBP może żądać przedsta-
wienia dokumentów, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 2 lub w 
art. 17a ust. 1, w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania żądania.”; 

10) art. 23 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 23.  Prezes NBP informuje Komisję Europejską o systemach, o któ-

rych mowa w art. 15, oraz o podmiotach prowadzących te syste-
my.”. 

 
Art. 2.  

W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 
(Dz. U. Nr 91, poz. 871, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i wykonywania zabezpie-

czeń na środkach pieniężnych, wierzytelnościach kredytowych 
lub instrumentach finansowych (zabezpieczenia finansowe) wie-
rzytelności pieniężnych lub wierzytelności, w których świadcze-
nie polega na dostarczeniu instrumentów finansowych (wierzytel-
ności finansowe), w tym wierzytelności przyszłych, zależnych od 
terminu lub warunku albo okresowych, a także zasady zaspokaja-
nia się z tych zabezpieczeń.”; 

2) w art. 2:  
a) w ust. 1:  

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) wielostronne banki rozwoju, o których mowa w części 1 sekcji 4 

załącznika VI dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i pro-
wadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz. Urz. UE L 
177 z 30.06.2006, str. 1, z późn. zm.);”,  

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„ 7) bank, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa w rozumie-

niu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 
2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.3)), spółdzielcza kasa 

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 

1538, z 2009 r. Nr 42, poz. 341 oraz z 2011 r. Nr 234, poz. 1391.  
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 

1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, 
poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, 
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oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 
14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.4));”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1) umów ustanawiających zabezpieczenie, których stroną jest osoba 
fizyczna; 

2) umów ustanawiających zabezpieczenie na wierzytelności kredy-
towej, której dłużnikiem jest konsument z tytułu zawartej umowy 
o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 
maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, 
Nr 165, poz. 984 i Nr 201, poz. 1181), z wyjątkiem umów o usta-
nowienie zabezpieczenia finansowego, w których jedną ze stron 
jest podmiot określony w ust. 1 pkt 1–4.”; 

3) w art. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: 
„2a) wierzytelność kredytowa – wierzytelność pieniężną wynikającą z umowy, w 

której instytucja upoważniona do udzielania kredytów na podstawie ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawy z dnia 14 grudnia 1995 
r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, przepisów prawa 
państw członkowskich Unii Europejskiej lub przepisów prawa państw Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego, udziela kredytu lub pożyczki; 

2b) wykaz wierzytelności – dokument sporządzony w formie pisemnej przez 
ustanawiającego zabezpieczenie: 

a) zawierający informacje niezbędne do identyfikacji wierzytelności kre-
dytowej, w szczególności określający strony, formę oraz datę i miejsce 
zawarcia umowy kredytu lub pożyczki, z której wierzytelność kredyto-
wa wynika, oraz wartość wierzytelności kredytowej w chwili ustano-
wienia zabezpieczenia finansowego, 

b) wskazujący wierzytelności finansowe podlegające zabezpieczeniu;”; 
4) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Prawo użycia nie przysługuje zastawnikowi wierzytelności kredy-
towej, z wyłączeniem prawa do pobierania należnych świadczeń 

                                                                                                                                          
poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 
1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, 
poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 
245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, 
poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42 poz. 341, Nr 65, 
poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 
1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, 
poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 
126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984, Nr 199, poz. 1175, Nr 
201, poz. 1181 i Nr 232, poz. 1378. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 
8, poz. 64 i Nr 100, poz. 1081, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2004 r. Nr 68, poz. 
623 i Nr 146, poz. 1546, z 2006 r. Nr 183, poz. 1354, z 2009 r. Nr 50, poz. 403 i Nr 127, poz. 1045 
oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 134, poz. 779 i Nr 199, poz. 1175. 
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wynikających z umowy o udzielenie kredytu lub pożyczki, w tym 
prawa do pobierania pożytków.”; 

5) w art. 5: 
a)  w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) przeniesieniu – także z zastrzeżeniem odkupu – przez ustanawiającego 
zabezpieczenie na przyjmującego zabezpieczenie prawa do środków 
pieniężnych, wierzytelności kredytowych lub instrumentów finanso-
wych albo 

2) ustanowieniu przez ustanawiającego zabezpieczenie na rzecz przyjmu-
jącego zabezpieczenie zastawu na prawach do środków pieniężnych, na 
wierzytelnościach kredytowych lub na instrumentach finansowych (za-
staw finansowy), albo”, 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Umowa może przewidywać odpowiedni przedmiot zastępczy, a w 

przypadku zastawu finansowego również ustanowienie prawa użycia 
lub zaspokojenie się zastawnika przez przejęcie przedmiotu zastawu fi-
nansowego. Umowa może przewidywać także zastępowanie środków 
pieniężnych, wierzytelności kredytowych lub instrumentów finanso-
wych innymi środkami pieniężnymi, wierzytelnościami kredytowymi 
lub instrumentami finansowymi.”; 

6) w art. 7: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zabezpieczenie odnotowuje się, w zależności od tego, czy ustanowione 
jest na: 

1) środkach pieniężnych – na rachunku środków pieniężnych będą-
cych przedmiotem zabezpieczenia; 

2) wierzytelnościach kredytowych – w wykazie wierzytelności 
przedłożonym przyjmującemu zabezpieczenie; 

3) instrumentach finansowych – na rachunku papierów wartościo-
wych, na rachunku zbiorczym, na innym rachunku, na którym są 
zapisywane niebędące papierami wartościowymi instrumenty fi-
nansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, na koncie de-
pozytowym lub w innym systemie rejestracji osób uprawnionych 
z instrumentów finansowych niebędących papierami wartościo-
wymi, prowadzonym przez uprawnione podmioty.”,  

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
„3. Do ustanowienia zabezpieczenia finansowego na wierzytelności kredy-

towej przepisu art. 329 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.5)) nie stosuje się.”;  

                                                 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, 

poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 
1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, 
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 
139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 
157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 
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7) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 
„Art. 7a. 1. Jeżeli zabezpieczenie finansowe ustanawiane jest na wierzytelno-

ści kredytowej, do umowy o ustanowienie zabezpieczenia finan-
sowego należy dołączyć: 

1) wyrażoną uprzednio w formie pisemnej zgodę dłużnika wie-
rzytelności kredytowej na udostępnienie przyjmującemu za-
bezpieczenie, w celu wykorzystania wierzytelności kredyto-
wej jako zabezpieczenia finansowego, informacji objętych ta-
jemnicą bankową; 

2)  informację, czy dłużnik wierzytelności kredytowej zrzekł się 
prawa do potrącenia z wierzytelności kredytowej wierzytel-
ności przysługującej mu wobec ustanawiającego zabezpie-
czenie; 

3) informację, czy dłużnik wierzytelności kredytowej zobowią-
zał się do nieskorzystania z prawa do potrącenia z wierzytel-
ności kredytowej wierzytelności, jakie przysługują mu lub 
będą przysługiwać wobec przyjmującego zabezpieczenie. 

2.  Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może obejmować zarówno 
informacje dotyczące dłużnika wierzytelności kredytowej, jak i 
dotyczące zobowiązania, z którego wynika wierzytelność kredy-
towa.”; 

8) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zaspokojenie z zabezpieczenia finansowego, polegającego na przeniesieniu 

na przyjmującego zabezpieczenie prawa do środków pieniężnych, wierzy-
telności kredytowych lub instrumentów finansowych, następuje z chwilą 
wystąpienia podstawy realizacji zabezpieczenia. Przyjmujący zabezpiecze-
nie zawiadamia ustanawiającego zabezpieczenie o wygaśnięciu roszczenia o 
zwrot przedmiotu zabezpieczenia.”; 

9) w art. 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 i 3 w 
brzmieniu: 
„2. W przypadku zastawu finansowego na wierzytelności kredytowej: 

1) zastawca nie jest uprawniony do żądania spełnienia świadczenia na jego 
rzecz, 

2) wyłącznie uprawnionym do żądania spełnienia świadczenia jest za-
stawnik 

– jeżeli ustanawiający zabezpieczenie finansowe poinformował dłużnika 
wierzytelności kredytowej na piśmie o ustanowieniu na tej wierzytelności 

                                                                                                                                          
22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 
71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, 
z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 
870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, 
poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 
2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, 
poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 
i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 
85, poz. 458 i Nr 230, poz. 1370. 
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zastawu finansowego oraz o skutkach określonych w pkt 1 i 2. W przy-
padku braku takiego poinformowania wyłącznie uprawnionym do żądania 
spełnienia świadczenia jest zastawca. 

3.  Strony umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w formie zasta-
wu na wierzytelności kredytowej mogą postanowić, że uprawniony do żą-
dania spełnienia świadczenia z wierzytelności kredytowej będzie wyłącznie 
zastawca albo zastawca i zastawnik łącznie. Postanowienie o łącznym 
uprawnieniu do żądania spełnienia świadczenia przez zastawcę i zastawnika 
jest skuteczne wobec dłużnika wierzytelności kredytowej pod warunkiem 
poinformowania go na piśmie przez ustanawiającego zabezpieczenie finan-
sowe o treści tego postanowienia.”. 

 
Art. 3. 

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 
2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 22 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu 

lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu 
rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 
sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i syste-
mach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad ty-
mi systemami (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743 oraz z 2011 r. Nr 199, poz. 
1175 i Nr 234, poz. 1391) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowa-
dzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;”;  

2) w art. 51 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) oznacza godzinę wydania postanowienia, jeżeli upadły jest uczestnikiem 

podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego 
systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w ro-
zumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub niebędącym 
uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumie-
niu tej ustawy.”;  

3) w art. 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3.  Jeżeli upadły jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu 

innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku 
papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 
1 pkt 4, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system in-
teroperacyjny w rozumieniu tej ustawy, postanowienie o ogłoszeniu upadło-
ści doręcza się także Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, po uprzed-
nim powiadomieniu go o godzinie wydania postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości.”;  

4) art. 67 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 191, poz. 

1484, z 2010 r. Nr 155, poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 
458, Nr 106, poz. 622, Nr 138, poz. 810, Nr 142, poz. 828, Nr 199, poz. 1175, Nr 205, poz. 1210, Nr 
232, poz. 1377 i Nr 234, poz. 1391. 
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„Art. 67. 1.  Z zastrzeżeniem przepisów art. 12 ustawy, o której mowa w art. 
22 ust. 1 pkt 4, przedmiot zabezpieczenia ustanowionego w 
związku z uczestnictwem w systemie płatności lub systemie roz-
rachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, na rzecz podmiotu prowadzącego ten 
system lub na rzecz uczestnika tego systemu, nie wchodzi do ma-
sy upadłości: 

1) uczestnika tego systemu lub uczestnika współpracującego z 
nim systemu interoperacyjnego, który ustanowił to zabezpie-
czenie,  

2)  niebędącego uczestnikiem podmiotu prowadzącego system 
interoperacyjny współpracujący z tym systemem, 

3) jakiegokolwiek innego podmiotu, który ustanowił to zabez-
pieczenie 

– w razie ogłoszenia upadłości któregokolwiek z nich.  
2.  Z zastrzeżeniem przepisów art. 12 ustawy, o której mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 4, przedmiot zabezpieczenia ustanowionego na rzecz 
Narodowego Banku Polskiego, banku centralnego innego pań-
stwa członkowskiego w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 
22 ust. 1 pkt 4, lub Europejskiego Banku Centralnego, przez 
podmiot dokonujący operacji z tymi bankami lub przez jakikol-
wiek inny podmiot, nie wchodzi do masy upadłości w razie ogło-
szenia upadłości któregokolwiek z nich.  

3.  Prawa podmiotu, na rzecz którego zostało ustanowione zabezpie-
czenie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, do zaspokojenia się z tego 
zabezpieczenia nie ogranicza ogłoszenie upadłości podmiotu, któ-
ry ustanowił to zabezpieczenie.”;  

5) w art. 77 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do ustanowienia zabezpieczenia finansowego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabez-
pieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871, z późn. zm.2)), jeżeli za-
warcie umowy lub ustanowienie zabezpieczenia finansowego nastąpiło w 
dniu ogłoszenia upadłości, a uprawniony z zabezpieczenia wykaże, że nie 
wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o 
wszczęciu postępowania upadłościowego. Przepisu ust. 1 nie stosuje się 
również do zabezpieczeń, o których mowa w art. 67.”;  

6) art. 80 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 80. 1. Ogłoszenie upadłości uczestnika systemu płatności lub systemu 

rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o 
której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, bez względu na to, czy orze-
czone zostało z możliwością zawarcia układu, czy w celu likwi-
dacji majątku, nie wstrzymuje możliwości wykorzystania: 

1) środków pieniężnych i instrumentów finansowych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 
2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 
1391), zgromadzonych i zapisanych na jego rachunku rozli-
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czeniowym, nieobciążonych prawem rzeczowym na rzecz 
osób trzecich, 

2) instrumentów finansowych zapisanych na rachunku rozlicze-
niowym upadłego, jako przedmiot zabezpieczenia kredytu 
uzyskanego w ramach systemu płatności lub systemu rozra-
chunku papierów wartościowych, jeżeli kredyt taki może być 
udostępniony w ramach istniejącej umowy o kredyt 

– w celu wykonania zobowiązań upadłego wynikających ze zle-
ceń rozrachunku wprowadzonych do systemu najpóźniej w dniu 
roboczym systemu rozpoczynającym się w dniu, w którym zo-
stała ogłoszona upadłość. 

2.  Za dzień roboczy systemu uznaje się określony przez zasady 
funkcjonowania systemu płatności lub systemu rozrachunku pa-
pierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w 
art. 22 ust. 1 pkt 4, cykl wykonywania zleceń, w trakcie którego 
dokonywane są rozliczenia lub rozrachunki oraz występują inne 
operacje z tym związane; dzień ten może rozpoczynać się i koń-
czyć w następujących po sobie dniach kalendarzowych.”; 

7) art.135 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 135. Przepisów umożliwiających zaskarżanie czynności prawnych lub 

określających bezskuteczność czynności prawnych dokonanych 
przez upadłego nie stosuje się do kompensowania dokonanego 
zgodnie z art. 136 lub art. 137 i jego wyników.”; 

8) art. 137 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 137.  Jeżeli zlecenie rozrachunku, o którym mowa w art. 136, zostało 

wprowadzone do systemu po ogłoszeniu upadłości i jest wykona-
ne w dniu roboczym systemu w rozumieniu art. 80 ust. 2, rozpo-
czynającym się w dniu, w którym została ogłoszona upadłość, 
skutki prawne wynikające z jego wprowadzenia do systemu są 
niepodważalne i wiążące dla osób trzecich jedynie wtedy, gdy 
podmiot prowadzący system wykaże, że w momencie, w którym 
zgodnie z zasadami funkcjonowania tego systemu zlecenie to sta-
ło się nieodwołalne, nie wiedział ani nie mógł wiedzieć 
o ogłoszeniu upadłości.”;  

9) w art. 498 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) uprawnienie do wycofania środków pieniężnych, wierzytelności kredyto-

wych lub instrumentów finansowych jako zabezpieczenia, w zamian za 
opłatę z tytułu zastąpienia lub zmiany takiego zabezpieczenia”. 

 
Art. 4.  

Do zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umów spełniających 
cechy umów o ustanowienie zabezpieczenia finansowego na wierzytelnościach kre-
dytowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą, nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w art. 2. 
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Art. 5. 
Do zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, oraz ustawy, o 
której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 
Art. 6.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   


