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K AN CE LA R IA  
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Warszawa, dnia 9 marca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 332) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw dokonuje 

zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie unijnych regulacji 

prawnych dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych: 

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. 

zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, 

finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności 

mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony 

kapitału (Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 253, z późn. zm.), „dyrektywa CRD 

V”, 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 

2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika 

dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka 

rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec 

przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów 

dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) 

nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, z późn. zm.), „rozporządzenie 

CRR II”. 
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Dyrektywa CRD V oraz rozporządzenie CRR II stanowią elementy pakietu 

legislacyjnego obejmującego również zmiany: 

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/879/UE z dnia 20 maja 2019 r. 

zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i 

dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę 

98/26/WE (Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 296) oraz 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/877 z dnia 20 maja 

2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do zdolności 

do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 

(Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 226). 

Pakiet ten jest wynikiem unijnej reformy dotyczącej standardów świadczenia usług 

finansowych po doświadczeniach z kryzysu ekonomicznego w latach 2007 i 2008.  

Zmiany w zakresie rozporządzenia CRR II dotyczą m.in.:  

 wiążącego wskaźnika dźwigni, który uniemożliwi instytucjom finansowym 

stosowanie nadmiernej dźwigni, np. celem skompensowania niskiej rentowności, 

 wiążącego wskaźnika stabilnego finansowania netto (NSFR), który uzupełni 

wzmocnione profile finansowania instytucji i będzie stanowił zharmonizowany 

standard służący określeniu wysokości stabilnych i długoterminowych źródeł 

finansowania, których instytucja potrzebuje, aby poradzić sobie w okresach napięć 

rynkowych i w zakresie finansowania, 

 uwzględnienia w większym stopniu ryzyka dla instytucji, które na znaczną skalę 

prowadzą obrót papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi, co 

pozwoli uniknąć zbyt dużej rozbieżności tych wymogów, która nie wynika z 

profili ryzyka instytucji, 

 nowych wymogów w zakresie całkowitej zdolności do pokrycia strat (TLAC) 

w przypadku globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII), zgodnie z 

którymi instytucje te będą zobowiązane do posiadania zwiększonych zdolności 

pokrycia strat i dokapitalizowania. 

Główne zmiany wynikające z dyrektywy CRD V dotyczą: 
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 zatwierdzania działalności finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek 

holdingowych o działalności mieszanej. Finansowe spółki holdingowe i finansowe 

spółki holdingowe o działalności mieszanej mogą być jednostkami dominującymi 

grup bankowych i stosowanie wymogów ostrożnościowych jest wymagane na 

podstawie skonsolidowanej sytuacji takich spółek holdingowych. Ponieważ instytucja 

kontrolowana przez takie spółki holdingowe nie zawsze jest w stanie zapewnić 

spełnienie wymogów na zasadzie skonsolidowanej w całej grupie, konieczne jest, aby 

niektóre finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności 

mieszanej zostały objęte bezpośrednim zakresem uprawnień nadzorczych w celu 

zapewnienia spełnienia wymogów na zasadzie skonsolidowanej, 

 obowiązku posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej, w przypadku gdy co 

najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej grupy z 

państwa trzeciego, a całkowita wartość aktywów w Unii grupy z państwa trzeciego 

wynosi co najmniej 40 mld euro, 

 stosowania przez instytucje standardowej metodyki i uproszczonej standardowej 

metodyki oceny ryzyka stopy procentowej (oprócz dotychczas funkcjonującego 

systemu zarządzania ryzykiem), 

 określenia kategorii instytucji oraz pracowników zwolnionych z obowiązku 

stosowania określonych elementów polityki wynagrodzeń. W celu zapewnienia 

zbieżności praktyk nadzorczych oraz wspierania równych warunków prowadzenia 

działalności przez instytucje i odpowiednią ochronę deponentów, inwestorów i 

konsumentów w Unii Europejskiej, doprecyzowano zasady stosowania polityki 

wynagrodzeń przez zdefiniowanie kategorii pracowników, których działalność 

zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji, oraz wskazano kryteria na 

potrzeby identyfikacji podmiotów podlegających obowiązkowi sporządzenia i 

stosowania polityki wynagrodzeń. Uznano bowiem, że wymogi dotyczące odroczenia 

wypłaty i wypłaty w instrumentach są zbyt uciążliwe i niewspółmierne do korzyści 

osiąganych pod względem ostrożnościowym w przypadku stosowania tych wymogów 

w odniesieniu do małych instytucji. Stwierdzono także, że koszty związane ze 

stosowaniem tych wymogów przekraczają korzyści osiągane pod względem 

ostrożnościowym w przypadku pracowników otrzymujących niskie wynagrodzenie 

zmienne, gdyż taka wysokość wynagrodzenia zmiennego nie stwarza dla tych 
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pracowników żadnych zachęt do podejmowania nadmiernego ryzyka lub zachęty te są 

niewielkie, 

 obowiązku dostarczenia przez podmiot składający wniosek o zezwolenie na 

utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, także informacji o 

podmiotach należących do tej samej grupy oraz o powiązaniach w ramach grupy, 

 upoważnienia dla organu właściwego do odwołania członka organu zarządzającego 

instytucji, w przypadku gdy dana osoba nie spełnia wymogów niezbędnych do 

pełnienie danej funkcji, 

 umożliwienia organowi nadzoru nałożenia na podmiot nadzorowany dodatkowych 

obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenia ich częstotliwości. Dodatkowe 

obowiązki będą mogły być nałożone tylko w przypadku, gdy będą odpowiednie 

i proporcjonalne z punktu widzenia celu, w którym będą wymagane, a żądane 

informacje nie będą mogły być tożsame z informacjami przekazywanymi z innych 

tytułów, 

 rozszerzenia katalogu podmiotów, którym udzielenie określonych informacji nie 

stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej, 

 uelastycznienia bufora ryzyka systemowego – dotychczas mógł zostać nałożony na 

sektor finansowy lub jego podzbiór; po zmianach dodatkowo będzie możliwość 

ustanowienia bufora albo na wszystkie ekspozycje, albo na określony podzbiór 

ekspozycji. Dzięki tej zmianie łatwiejsze stanie się dopasowanie narzędzia do 

zidentyfikowanego ryzyka systemowego. Ponadto nowa regulacja wprowadza wzór 

służący do wyliczenia bufora ryzyka systemowego, 

 zmiany maksymalnego poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym 

(O-SII) z 2% do 3%. Ponadto, za zgodą Komisji Europejskiej, będzie możliwość 

ustanowienia bufora O-SII w wysokości przekraczającej 3%, 

 w odniesieniu do bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) – 

rozszerzenia dotychczasowej definicji G-SII przez dodanie przepisu, zgodnie z którym 

G-SII jest też grupa, na której czele stoi unijna instytucja dominująca, unijna 

dominująca finansowa spółka holdingowa lub unijna dominująca finansowa spółka 

holdingowa o działalności mieszanej. Ponadto wprowadza się dodatkową metodę 
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identyfikacji G-SII, której dodatkowy łączny wynik może przyczynić się do 

przeniesienia G-SII z wyższej do niższej kategorii, 

 ograniczenia dotyczącego wypłat zysków w razie niespełniania wymogu bufora 

wskaźnika dźwigni. 

Dodatkowo w ustawie znajdują się przepisy uzupełniające transpozycję: 

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz  

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w 

sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru 

ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, 

zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 

2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.).  

Ponadto ustawa uwzględnia: 

 część przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 

27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami 

inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy (…) 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 314 z 

05.12.2019, str. 64, z późn. zm.), których wdrożenia należało dokonać do dnia 26 

marca 2020 r., 

 zakres niezbędnych zmian wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2019/2115 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającego dyrektywę 

2014/65/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu 

do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP (Dz. Urz. UE L 320 z 

11.12.2019, str. 1), które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., 

 rozszerzenie zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym o nadzór w zakresie 

przewidzianym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze 

zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 

09.12.2019, str. 1, z późn. zm.), które wejdzie w życie z dniem 10 marca 2021 r. 
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Dyrektywa CRD V wejdzie w życie z dniem 29 grudnia 2020 r. zaś dyrektywa IFD z 

dniem 26 czerwca 2021 r., w związku z czym Państwa Członkowskie są zobowiązane do 

zaimplementowania przepisów dyrektywy CRD V również w odniesieniu do firm 

inwestycyjnych (w Polsce – do domów maklerskich).  

Wdrożenie wskazanych przepisów prawa unijnego wymagało zmian w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawie z dnia 14 marca 

2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad 

systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, ustawie z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawie z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 

oraz przymusowej restrukturyzacji. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 859, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 28 

grudnia 2020 r.). Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu wykonanie prawa 

Unii Europejskiej. 

Projekt został skierowany do I czytania w Komisji Finansów Publicznych. W II czytaniu 

do projektu zgłoszono 10 poprawek. Komisja Finansów Publicznych rekomendowała posłom 

przyjęcie wszystkich. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 441 posłów, przy 10 głosach przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się. 

 

III. Uwagi  

1) Zgodnie z art. 9ca ust. 1e Prawa bankowego, bank może nie stosować polityki 

wynagrodzeń w ograniczonym zakresie, o którym mowa w ust. 1b, w odniesieniu do 

osób, o których mowa w ust. 1d, w przypadku których przemawiają za tym przyjęte w 

banku praktyki w zakresie wynagrodzeń i których charakter obowiązków i profil 



– 7 – 

stanowisk uzasadnia takie niestosowanie, wskazanych w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 9f ust. 4.  

 Z przepisu tego można wnosić, że w przepisach wydanych na podstawie art. 9f ust. 4 

wskazano obowiązki i stanowiska osób, a nie same osoby. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 4, w ust. 1e wyrazy „w odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1d, w 

przypadku których przemawiają za tym przyjęte w banku praktyki w zakresie wynagrodzeń i 

których charakter obowiązków i profil stanowisk uzasadnia takie niestosowanie, wskazanych 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9f ust. 4.” zastępuje się wyrazami 

„w odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1d, wskazanych w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 9f ust. 4, w przypadku których przemawiają za tym przyjęte w 

banku praktyki w zakresie wynagrodzeń i których charakter obowiązków i profil stanowisk 

uzasadnia takie niestosowanie”; 

 

2) W art. 48q ust. 1 i 2 Prawa bankowego (art. 1 pkt 22 noweli), używa się dwóch różnych 

określeń (zatwierdzenie oraz zatwierdzenie prowadzenia działalności), które dotyczą jak 

się wydaje tej samej czynności Komisji Nadzoru Finansowego  

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 22, w art. 48q w ust. 2 skreśla się wyrazy „prowadzenia działalności”; 

 

3) W noweli używa się określenia „implementacja przepisów prawa Unii Europejskiej”, 

podczas gdy w polskim systemie prawa stosuje się pojęcie wdrażania takich przepisów. 

Propozycja poprawki 

1) w art. 1 w pkt 4 w lit. d,, w ust. 8 w pkt 1 wyraz „implementację” zastępuje się wyrazem 

„wdrożenie”, 

2) w art. 4 w pkt 18 w lit. d, w ust. 9 w pkt 1 wyraz „implementację” zastępuje się wyrazem 

„wdrożenie”, 

3) w art. 7, w ust. 3a wyraz „implementację” zastępuje się wyrazem „wdrożenie”;  

 

4) W art. 6 noweli dotyczącym zmiany w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym nad 

systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, w pkt 19 

dotyczącym art. 51 tej ustawy, w ust. 4 określono wskaźnik bufora ryzyka systemowego 
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w wysokości powyżej 3% do 5%, a w ust. 5 – w wysokości od 3% do 5%. Należy 

rozważyć ujednolicenie tej terminologii. 

 

5) W art. 6 noweli dotyczącym zmiany w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym nad 

systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, w pkt 25 

dotyczącym art. 58 tej ustawy, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wskazuje się na 

„odsetek ekspozycji całkowitej obliczonej zgodnie z art. 429 ust. 4 rozporządzenia 

575/2013”, podczas gdy w pkt 1–4 tego przepisu mowa jest o „odsetku łącznej kwoty 

ekspozycji obliczonej zgodnie z art. 429 ust. 4 rozporządzenia 575/2013”. 

Należy rozważyć, czy przepis art. 58 ust. 2 nie powinien zostać w tym zakresie 

ujednolicony, ponieważ w art. 429 ust. 4 rozporządzenia 575/2013 posłużono się 

określeniem „odsetek ekspozycji całkowitej”.  

 

6) W art. 20 ust. 1 i 2 noweli wskazuje się na wniosek o zatwierdzenie prowadzenia 

działalności, o którym mowa w art. 48q, podczas gdy w przepisach tych nie ma mowy o 

wniosku. 

Propozycja poprawki 

w art. 20 w ust. 1 i 2 wyrazy „prowadzenia działalności, o którym mowa w art. 48q ust. 1 i 2” 

zastępuje się wyrazami „prowadzenia działalności, o której mowa w art. 48q ust. 1 i 2”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


