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Propozycje Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego do projektu  

Ustawy z dnia 6 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad 

systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
1
.  

 

Art. 68 ust. 1 punkt 44 [zmiany wprowadzone do Prawa bankowego (PrBank)] 
 

Projekt stanowi: 

44) art. 126 i art. 127 otrzymują brzmienie:  

(…) 

Art. 127. 1. Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikuje się jako 

instrumenty dodatkowe w Tier I, o których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 575/2013, oraz 

instrumenty w Tier II, o których mowa w art. 63 rozporządzenia nr 575/2013, po uzyskaniu 

zgody Komisji Nadzoru Finansowego.  

2. Komisja Nadzoru Finansowego udziela zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli są spełnione 

warunki, o których mowa w:  

1) art. 52 rozporządzenia nr 575/2013 – w odniesieniu do instrumentów dodatkowych w Tier 

I;  

2) art. 63 rozporządzenia nr 575/2013 – w odniesieniu do instrumentów w Tier II.”;  

 

Postulat: z uwagi na niezgodność z prawem UE - usunąć art. 127 PrBank 

 

Uzasadnienie: 

Powyższy postulat ma na celu likwidację kolizji z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRR). 

 

Powyższy tekst art. 127 PrBank przewiduje, że w celu podniesienia poziomu kapitału: 

a) podstawowego Tier I 

b) dodatkowego Tier I 

c) pożyczek podporządkowanych Tier II 

- banki będą miały obowiązek uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego.  

 

Projektowany przepis jest niezgodny z art. 26 ust. 3 CRR, zgodnie z którym, powyższa zgoda 

KNF jest wymagana wyłącznie w przypadku poniesienia poziomu kapitału podstawowego 

Tier I (por.: art. 26 ust. 3: Właściwe organy oceniają, czy emisje instrumentów w kapitale 

podstawowym Tier I spełniają kryteria określone w art. 28, lub w stosownych przypadkach, 

w art. 27. W odniesieniu do emisji, które mają miejsce po 31 grudnia 2014, instytucje 

klasyfikują instrumenty kapitałowe jako instrumenty w kapitale podstawowym Tier I 

                                                 
1 Druk senacki 1047 



 

Strona 2 z 2 
 

Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego 
ul. Finlandzka 8/1, 03-903 Warszawa 

tel. (022) 870 73 60, fax - wew. 108 
e-mail: fundacja@ehipoteka.pl, www.ehipoteka.pl 

KRS 0000054582, REGON 012036106 

 
 

dopiero po uzyskaniu zezwolenia od właściwych organów, które mogą konsultować się z 

EUNB).  

Dwa pozostałe przypadki, wymienione powyżej, nie wymagają uzyskania przez bank zgody 

KNF. Zważywszy na fakt, że rozporządzenie CRR podlega harmonizacji maksymalnej - 

przepisy prawa krajowego nie mogą przewidywać surowszych wymogów regulacyjnych niż 

samo rozporządzenie (harmonizacja maksymalna wynika z motywów 8 i 9 CRR). 

 

Mając na uwadze powyższe, postulujemy wykreślenie art. 127 PrBank z projektu. 

 
Sporządzono: 27/08/2015 
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