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USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.) 

[Art. 2. 

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego 

rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a 

także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, przez realizację celów 

określonych, w szczególności w ustawie - Prawo bankowe, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o 

nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustawie z dnia 15 

kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym, ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.] 

<Art. 2. 

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, 

zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników 

tego rynku również poprzez rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania rynku, 

przez realizację celów określonych w szczególności w ustawie – Prawo bankowe, ustawie 

z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku 

Ubezpieczonych, ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad 

instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, ustawie z dnia 29 

lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych.> 

 

Art. 4. 

1. Do zadań Komisji należy: 

1) sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym określonego w art. 1 ust. 2; 

2) podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku 

finansowego; 
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3) podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego 

konkurencyjności; 

[4) podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania 

rynku finansowego;] 

<4) podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie 

funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim 

funkcjonujących w celu ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku 

finansowego, w szczególności poprzez nieodpłatne publikowanie – w formie i 

czasie przez siebie określonym – ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i 

telewizji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 

telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.);> 

5) udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad 

rynkiem finansowym; 

6) stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między 

uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze 

stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a 

odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty; 

7) wykonywanie innych zadań określonych ustawami. 

2. Komisja przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie ze swojej 

działalności w terminie do dnia 31 lipca następnego roku. 

3. Komisja wydaje Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

Art. 6a. 

Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, może określić właściwość 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach o poszczególne 

przestępstwa przeciwko rynkowi finansowemu, mając na względzie zapewnienie sprawnego 

toku postępowania karnego. 

 

<Art. 6b. 

1. Komisja podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu zawiadomienia o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z 

dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 

171 ust. 1–3 ustawy – Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 

października 2000 r.  o giełdach towarowych, art. 225 ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 

ubezpieczeniowym, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych lub art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych. 
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2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych. Do 

publicznej wiadomości podaje się firmę (nazwę) podmiotu, w związku z 

działalnością którego złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa, a w przypadku gdy podmiot ten prowadzi działalność pod innym 

oznaczeniem, do publicznej wiadomości podaje się także to oznaczenie. 

3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie narusza podanie do publicznej wiadomości 

firmy (nazwy), pod którą prowadzi działalność osoba fizyczna. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, podawane są poprzez zamieszczenie na 

wyodrębnionej stronie internetowej Komisji pod nazwą „Lista ostrzeżeń 

publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”. 

5. Na podstawie zawiadomienia przekazanego Komisji przez prokuratora, informacje, 

o których mowa w ust. 1, uzupełnia się każdorazowo o wzmiankę o prawomocnej 

odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym 

umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu 

oskarżenia o wzmiankę o prawomocnym orzeczeniu sądu. 

6. W przypadku gdy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa określonego 

w ust. 1, postępowanie przygotowawcze prowadzone jest z urzędu lub na podstawie 

zawiadomienia podmiotu innego niż Komisja, prokurator zawiadamia o tym 

Komisję, wskazując w zawiadomieniu firmę (nazwę) lub inne oznaczenie 

prowadzonej przez dany podmiot działalności, w związku z którą prowadzone jest 

postępowanie. Przepisy ust. 2–5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że na 

liście, o której mowa w ust. 4, zamieszcza się informację jedynie w przypadku gdy 

Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnień przysługujących mu na podstawie 

art. 6 ust. 2.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 i 

829) 

Art. 138c. 

§ 1. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawiera z konsumentem umowę 

o kredyt konsumencki z rażącym naruszeniem wymagań dotyczących informacji 

przekazywanych konsumentowi przed zawarciem umowy lub treści umowy albo z 

pominięciem obowiązku doręczenia jej dokumentu, 

podlega karze grzywny. 

[§ 1a. Tej samej karze podlega, kto zawierając z konsumentem umowę o kredyt konsumencki 

nie dopełnia obowiązku oceny ryzyka kredytowego.] 

<§ 1a. Tej samej karze podlega, kto zawierając z konsumentem umowę o kredyt 

konsumencki nie dopełnia obowiązku oceny zdolności kredytowej.> 

§ 2. Kto w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące 

kosztu kredytu konsumenckiego, nie podaje: 

1) stopy oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w 

całkowitym koszcie kredytu, 
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2) całkowitej kwoty kredytu, 

3) rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, 

podlega karze grzywny. 

§ 3. Kto przyjmuje od konsumenta weksel lub czek niezawierający klauzuli "nie na 

zlecenie" w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o 

kredyt konsumencki, podlega karze grzywny. 

§ 4. Jeżeli przedsiębiorcą jest podmiot niebędący osobą fizyczną, odpowiedzialność 

przewidzianą w przepisach § 1-3 ponosi osoba kierująca przedsiębiorstwem lub osoba 

upoważniona do zawierania umów z konsumentami. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z 

późn. zm.) 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1) innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 

1a) na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do 

udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków 

bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem 

kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b) innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a) wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru 

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, obejmujących także bank, 

b) zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c) stosowania metod statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

1c) instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym dla stosowania metod 

statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

2) na żądanie: 

a) Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie 

niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o 

którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą 

Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w tym upoważnieniu, 

b) sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe: 
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– przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w 

zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

– popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji 

dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej; 

c) sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy 

prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o 

udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową, 

d) sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział 

majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze 

alimentacyjnym, 

e) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącą się: 

– sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy zawartej z bankiem, 

– sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie 

działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej, która jest posiadaczem rachunku, 

f) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o 

Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82), 

g) (uchylona), 

h) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 14 

grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

i) biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku 

na podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j) (uchylona), 

k) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych, 

l) Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

ł) komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz 

wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań, 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie 

określonym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 
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n) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym 

do realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926, z późn. zm.), 

o) koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego 

nad konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, 

p) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych 

w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664), 

q) właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę 

władzę nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku 

właściwej władzy nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - 

jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o 

którym mowa w art. 141f ust. 3, 

r) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie określonym 

ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), 

s) prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia 

postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności 

wyjaśniających w sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 

ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1137), 

t) organu Służby Celnej na zasadach i w trybie określonych w art. 75 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.), 

u) podmiotu, o którym mowa w art. 26l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 

r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych; 

3) Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz 

zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do 

pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę 

oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 

lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, 

Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz 

powiernikowi i jego zastępcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. 

zm.), regulują odrębne ustawy. 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 
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współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy 

państwowe i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są 

obowiązane wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia 

określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1) bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim 

informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz 

w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 

oraz w art. 128d ust. 1; 

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

[3) instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny ryzyka kredytowego konsumenta, o którym mowa w art. 9 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.] 

<3) instytucjom kredytowym – informacji stanowiących tajemnicę bankową w 

zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której 

mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.> 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 

Nr 81, poz. 530, z późn. zm.) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te 

dane. Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 
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6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI 

GOSPODARCZYCH I WYMIANIE DANYCH GOSPODARCZYCH (Dz. U. Nr 81, poz. 

530, z późn. zm.) 

Art. 26. 

1. Podmiot, który otrzymał informacje gospodarcze od biura, jest obowiązany usunąć je w 

terminie 90 dni od dnia ich otrzymania. Obowiązek ten dotyczy również biura w zakresie 

informacji gospodarczych otrzymanych od innego biura. 

2. Podmiot, który otrzymał od biura informacje gospodarcze dotyczące dłużnika będącego 

konsumentem, nie może ich ujawnić innym osobom. Nie dotyczy to ujawniania przez 

biuro informacji gospodarczych otrzymanych od innego biura. 

3. Przepisów ust. 1 i ust. 2 zdania pierwszego nie stosuje się do podmiotów wymienionych 

w art. 25 ust. 1. 

[4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do instytucji ustawowo obowiązanych do oceny ryzyka 

kredytowego lub operacyjnego.] 

<4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do instytucji ustawowo obowiązanych do oceny 

zdolności kredytowej lub oceny ryzyka operacyjnego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. O KREDYCIE KONSUMENCKIM (Dz. U. Nr 126, poz. 

715, Nr 165, poz. 984, z późn. zm.) 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) konsument - konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny; 

2) kredytodawca - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu; 

3) pośrednik kredytowy - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, inny niż kredytodawca, który w zakresie swojej 

działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w 

szczególności wynagrodzenie od konsumenta, dokonując czynności faktycznych lub 

prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o 

kredyt; 
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4) kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym - umowa o kredyt, który 

kredytodawca udostępnia konsumentowi umożliwiając dysponowanie środkami 

pieniężnymi w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta; 

5) przekroczenie - każde, inne niż kredyt w rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowym, akceptowane przez kredytodawcę przekroczenie kwoty środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym lub 

kwoty udzielonego kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym; 

6) całkowity koszt kredytu - wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany 

ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności: 

a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz 

b) koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do 

uzyskania kredytu 

- z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta; 

7) całkowita kwota kredytu - suma wszystkich środków pieniężnych, które 

kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt; 

8) całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta - suma całkowitego kosztu kredytu i 

całkowitej kwoty kredytu; 

9) stopa referencyjna - stopa oprocentowania służąca za podstawę ustalenia 

oprocentowania kredytu odnosząca się do minimalnego oprocentowania 

podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank 

Polski, ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym 

Narodowego Banku Polskiego; 

[10) stopa oprocentowania kredytu - stopa oprocentowania wyrażona jako stałe lub 

zmienne oprocentowanie stosowane do całkowitej kwoty kredytu w stosunku 

rocznym;] 

<10) stopa oprocentowania kredytu – stopa oprocentowania wyrażona jako stałe lub 

zmienne oprocentowanie stosowane do wypłaconej kwoty na podstawie umowy 

o kredyt w stosunku rocznym;> 

11) stała stopa oprocentowania kredytu - stopa oprocentowania określona wyłącznie w 

umowie o kredyt, przy wykorzystaniu określonej stałej wartości procentowej 

wyrażonej na cały czas obowiązywania umowy lub w danych okresach 

obowiązywania umowy; 

12) rzeczywista roczna stopa oprocentowania - całkowity koszt kredytu ponoszony przez 

konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w 

stosunku rocznym; 

13) umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość - umowa o kredyt 

konsumencki zawierana z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy 

wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o której mowa w ustawie 

z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 

22, poz. 271, z późn. zm.); 

14) umowa o kredyt wiązany - umowa o kredyt, z którego jest wyłącznie finansowane 

nabycie towaru lub usługi na podstawie innej umowy, a obie te umowy są ze sobą 

powiązane, zgodnie z którymi: 
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a) sprzedawca lub usługodawca udziela kredytu konsumentowi na nabycie towaru 

lub usługi od tego sprzedawcy lub usługodawcy, albo 

b) nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez kredytodawcę, który 

współpracuje ze sprzedawcą lub usługodawcą w związku z przygotowaniem lub 

zawarciem umowy o kredyt, albo 

c) nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez kredytodawcę, a towar lub 

usługa są szczegółowo określone w umowie o kredyt; 

15) bazy danych - zbiory danych prowadzone dla celów [oceny ryzyka kredytowego] 

<oceny zdolności kredytowej> przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, 

z późn. zm.), oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 

kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, Nr 182, poz. 1228 i Nr 217, poz. 1427); 

16) [ocena ryzyka kredytowego] <ocena zdolności kredytowej> - ocena zdolności 

konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach 

określonych w umowie o kredyt konsumencki, dokonywana przez kredytodawcę; 

17) trwały nośnik - materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania 

informacji przekazywanych konsumentowi w związku z umową o kredyt, przez czas 

odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie 

tych informacji w niezmienionej postaci. 

 

Uwaga: użyte w art. 13 ust. 1 pkt 18, art. 40 ust. 2 oraz art. 43 ust. 1 w różnych 

przypadkach wyrazy „ocena ryzyka kredytowego” zastępuje się użytymi w 

odpowiednich przypadkach wyrazami „ocena zdolności kredytowej”; 

 

[Art. 9. 

1. Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do 

dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta. 

2. Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od 

konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych 

kredytodawcy. 

3. Konsument jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i 

informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. 

4. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest zgodnie z ust. 

1-3 przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.] 

<Art. 9. 

1. Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do 

dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta. 

2. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych 

od konsumenta lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz 

danych lub zbiorów danych kredytodawcy.  

3. Konsument jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, 

dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej. 
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4. Jeżeli kredytodawcą jest bank, albo inna instytucja ustawowo upoważniona do 

udzielania kredytów ocena zdolności kredytowej dokonywana jest zgodnie z art. 70 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz innymi regulacjami 

obowiązującymi te podmioty, z uwzględnieniem ust. 1–3.> 

 

Art. 14. 

<1.> Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przekazuje konsumentowi dane, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 i 2, na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu 

konsumenckiego, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy. 

<2. Termin ważności formularza wynosi co najmniej 1 dzień roboczy.> 

 

Art. 19. 

<1.> Kredytodawca lub pośrednik kredytowy może przekazać konsumentowi dane, o 

których mowa w art. 17 ust. 2-4 i art. 18 ust. 1, na formularzu informacyjnym 

dotyczącym kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, 

którego wzór określa załącznik nr 2 do ustawy. 

<2. Termin ważności formularza wynosi co najmniej 1 dzień roboczy.> 

 

Art. 23. 

<1.> Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przekazuje konsumentowi dane, o których 

mowa w art. 22, na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu zabezpieczonego 

hipoteką, którego wzór określa załącznik nr 3 do ustawy. 

<2. Termin ważności formularza wynosi co najmniej 1 dzień roboczy.> 

 

 


