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Opinia  

do ustawy 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 naprawcze (druk nr 32)  

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 13 stycznia 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 naprawcze, wprowadza do krajowego porządku prawnego regulacje 

wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r. 

zmieniającej dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i 

rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień 

dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do 

wierzytelności kredytowych (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009). 

Wspomniane akty prawa unijnego zmierzają do ograniczenia ryzyka związanego z 

uczestnictwem we wspólnotowych systemach płatności lub rozrachunku papierów 

wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z transgranicznym 

postępowaniem upadłościowym dotyczącym uczestników systemu. 

Przyjęcie dyrektywy 2009/44/WE w polskim systemie prawa wymagało zmiany:  

1) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności 

i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi 

systemami (dalej: ustawa o ostateczności rozrachunku), 

2) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, 

3) ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 

Nowelizacja ustawy o ostateczności rozrachunku polega w szczególności na 

rozszerzeniu definicji systemu płatności oraz systemu rozrachunku papierów wartościowych 

(określanych w ustawie jako system) o wspólne zasady przeprowadzania rozliczeń 
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(dotychczas obejmują one tylko porozumienia dotyczące realizacji zleceń rozrachunku) – art. 

1 pkt 1 lit. a noweli.  

W związku z rosnącą liczbą powiązań między systemami, w art. 1 w pkt 1 w lit. b 

noweli wprowadzono do ustawy o ostateczności rozrachunku definicję określenia "system 

interoperacyjny", rozumianego jako system płatności lub system rozrachunku papierów 

wartościowych, którego podmiot prowadzący zawarł porozumienie w sprawie 

międzysystemowej realizacji zleceń rozrachunku z co najmniej jednym podmiotem 

prowadzącym system podlegający prawu polskiemu lub prawu innego państwa 

członkowskiego. 

W art. 1 w pkt 1 w lit. c noweli rozszerzono katalog uczestników systemów płatności 

lub systemów rozrachunku papierów wartościowych o wszystkie podmioty prowadzące 

działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie z art. 1a dodawanym ustawy o ostateczności rozrachunku (art. 1 pkt 2 

noweli), przynajmniej jedna z instytucji, których powiązania prawne tworzą system, powinna 

posiadać siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten stanowi powtórzenie 

art. 2 lit. a tiret trzecie dyrektywy 98/26/WE stanowiącego, że uczestnicy mogą wybrać prawo 

tylko takiego państwa członkowskiego, w którym co najmniej jeden z nich ma siedzibę 

główną.  

W art. 1 w pkt 9 noweli rozszerzono ustawę o ostateczności rozrachunku o przepis 

uprawniający Prezesa NBP do występowania wobec podmiotów, co do których podejrzewa, 

że prowadzą system, z żądaniem przedstawienia określonych informacji oraz dokumentów. 

Przepis ten sankcjonuje dotychczasową praktykę działania Prezesa, nakładając jednocześnie 

na podmioty prowadzące system odpowiedni obowiązek. 

Zmiany w ustawie o niektórych zabezpieczeniach finansowych polegają przede 

wszystkim na wprowadzeniu instytucji wierzytelności kredytowej jako kategorii aktywów 

stanowiących przedmiot zabezpieczenia wierzytelności lub wierzytelności finansowej.  

Stosownie do tego założenia, zmieniony został m.in. przepis określający zakres 

ustawy (art. 2 pkt 1 noweli), a do słownika określeń stosowanych w ustawie dodano definicję 

wierzytelności kredytowej. 

Nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze zmierza w szczególności do 

rozszerzenia jej zakresu o podmiot prowadzący system interoperacyjny niebędący 

uczestnikiem tego systemu.  

W art. 3 w pkt 4 noweli zaproponowano modyfikację art. 67 ustawy – Prawo 

upadłościowe i naprawcze, na podstawie którego zabezpieczenie ustanowione w związku z 
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systemem (w tym w związku z systemem interoperacyjnym) nie wejdzie do masy upadłości w 

razie ogłoszenia upadłości uczestnika systemu, podmiotu prowadzącego system 

interoperacyjny niebędącego jednocześnie uczestnikiem prowadzonego przez siebie systemu, 

a także osoby trzeciej, która takie zabezpieczenie ustanowiła.  

W art. 77 ust. 4 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 3 pkt 5 noweli), 

rozszerzono katalog wyłączeń od przewidzianej w art. 77 ust. 1 zasady, iż nieważne są 

czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości, wobec 

którego upadły utracił prawo zarządu.  

W art. 3 pkt 6 noweli zaproponowano dodanie do art. 80 ustawy - Prawo 

upadłościowe i naprawcze definicji określenia "dzień roboczy systemu". Za dzień roboczy 

systemu uznaje się określony przez zasady funkcjonowania systemu płatności lub systemu 

rozrachunku papierów wartościowych cykl wykonywania zleceń, w trakcie którego 

dokonywane są rozliczenia lub rozrachunki oraz występują inne operacje z tym związane, 

przy czym może rozpoczynać się i kończyć w następujących po sobie dniach 

kalendarzowych. Taki zabieg legislacyjny wyeliminuje ryzyko związane z sytuacją ,w której 

cykl pracy systemu rozpocznie się w dniu ogłoszenia upadłości zleceniodawcy, a zakończy w 

kolejnym dniu kalendarzowym.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 5. posiedzeniu w dniu 13 stycznia br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego.  

Rada Ministrów uznała projekt ustawy za pilny oraz zadeklarowała, że ma on na celu 

wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projektem zajmowała się w Sejmie Komisja Finansów 

Publicznych, która powołała w celu jego rozpatrzenia podkomisję.  

Ustawa nie była przedmiotem kontrowersji ani istotnych poprawek. Posłowie 

uchwalili ustawę przy 396 głosach za, 43 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się. 

 

III.  Uwagi  

1) Zgodnie z pkt 3a dodawanym do art. 1 ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach 

płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad 

tymi systemami, system interoperacyjny to system płatności lub system rozrachunku 

papierów wartościowych, którego podmiot prowadzący system zawarł porozumienie w 

sprawie międzysystemowej realizacji zleceń rozrachunku z co najmniej jednym 

podmiotem prowadzącym system podlegający prawu polskiemu lub prawu innego 
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państwa członkowskiego. W punkcie poprzedzającym, system płatności i system 

rozrachunku papierów wartościowych zdefiniowano jako "system". Aby zapewnić 

ustawie spójność terminologiczną oraz respektując zasadę, że pojęciami, dla których 

przyjęto w ustawie określone znaczenie należy się dalej konsekwentnie posługiwać, 

rozważyć zastąpienie wyrazów "system płatności lub system rozrachunku papierów 

wartościowych" jednolitym pojęciem "system". 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 1w lit. , w pkt 3a wyrazy "system płatności lub system rozrachunku papierów 

wartościowych, którego podmiot prowadzący system" zastępuje się wyrazami "system, 

którego podmiot prowadzący" 

 

2) Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i 

naprawcze, czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy 

upadłości, wobec którego upadły utracił prawo zarządu, są nieważne. Wyjątek od 

powyższej zasady ustanowiono w art. 77 ust. 4 – nieważność czynności prawnej nie 

dotyczy ustanowienia zabezpieczenia finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 

kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, jeżeli zawarcie umowy lub 

ustanowienie zabezpieczenia 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. W art. 3 w pkt 5 noweli zmieniono 

art. 77 ust. 4 Prawa upadłościowego i naprawczego poprzez dodanie do niego zdania 

drugiego, w myśl którego ust. 1 w art. 77 nie stosuje się również do zabezpieczeń, o 

których mowa w art. 67. Art. 67 określa z kolei sytuacje, w których przedmiot 

zabezpieczenia nie wchodzi do masy upadłości. Analizując relację między art. 67 oraz art. 

77 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego dojść można do wniosku, że 

zaproponowana w art. 3 w pkt 5 noweli zmiana jest zbędna, a jej wejście w życie 

spowoduje wątpliwości interpretacyjne. Skoro bowiem przedmiot zabezpieczenia w ogóle 

nie wchodzi do masy upadłości (art. 67), jego zbycie lub obciążenie nie może być 

dotknięte nieważnością, o której mowa w art. 77 ust. 1, bo ta dotyczy wyłącznie czynności 

prawnych dotyczących mienia do masy upadłości wchodzącego. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 skreśla się pkt 5; 
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3) W projekcie noweli przekazanym Marszałkowi Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów 

kolejność zmienianych ustaw nie odpowiadała porządkowi przyjętemu w tytule ustawy 

zmieniającej. W trakcie prac sejmowych treść ustawy dostosowano do jej tytułu, 

pozostawiając jednak w nie zmienionej kolejności przepisy przejściowe (w tym miejscu 

zauważyć warto, że kolejność ustaw zmienianych nowelą przyjęta została wbrew 

zasadzie, zgodnie z którą po zmianie ustawy "głównej" zmiany kolejnych ustaw następują 

w porządku chronologicznym).  

Propozycja poprawki: 

art. 4 oznacza się jako art. 5 oraz art. 5 oznacza się jako art. 4; 

 

4) Zgodnie z § 158 Zasad techniki prawodawczej, jeżeli w akcie normatywnym odsyła się 

kilkakrotnie do innego aktu normatywnego, przy pierwszym odesłaniu przytacza się tytuł 

tego aktu w całości wraz z oznaczeniem numeru i pozycji oraz rocznika dziennika 

urzędowego, w którym ten akt ogłoszono, a przy kolejnych odesłaniach przytacza się 

tylko rodzaj aktu oraz jego datę i przedmiot, bez oznaczenia rocznika, numeru i pozycji 

dziennika urzędowego. W art. 2 w pkt 6 w lit. b oraz w art. 3 w pkt 6 noweli zawarto dwa 

odesłania, a ponieważ występują one po raz pierwszy w tekstach ustaw zmienianych, 

zachowano wymogi, o których mowa w § 158 Zasad techniki prawodawczej. Aby 

zapewnić pełną zgodność nowelizowanych aktów z przytoczoną dyrektywą ZTP, należy 

usunąć metryki promulgacyjne z przepisów zawierających po zmianie kolejne odesłania. 

Propozycje poprawek: 

1) w art. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

"9) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 12. 1. Przepisu art. 333 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny nie 

stosuje się. Zastawnik jest uprawniony do żądania spełnienia świadczenia na jego 

rzecz. 

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 zastawnik 

– jeżeli ustanawiający zabezpieczenie finansowe poinformował dłużnika 

wierzytelności kredytowej na piśmie o ustanowieniu na tej wierzytelności zastawu 

finansowego oraz o skutkach określonych w pkt 1 i 2. W przypadku braku takiego 
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poinformowania wyłącznie uprawnionym do żądania spełnienia świadczenia jest 

zastawca. 

3. Strony umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w formie zastawu na 

wierzytelności kredytowej mogą postanowić, że uprawniony do żądania 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 finansowe o treści tego postanowienia.";"; 

2) w art. 3 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

"6a) w art. 85 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

"2a. Przez instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1, rozumie się instrumenty 

finansowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi.";"; 

 

IV. Poprawka o charakterze redakcyjnym 

w art. 2 w pkt 2 w lit. b, w ust. 3: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Przepisów ustawy nie stosuje się do umów ustanawiających zabezpieczenie:", 

b) w pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy "umów ustanawiających zabezpieczenie"; 

 

 
Maciej Telec 
Główny legislator 
 


