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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

 

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym 

 
(druk nr 386) 

 
 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) 

 

Art. 1025. 

§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności: 

1)    koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez 

komornika w postępowaniu egzekucyjnym; 

2)   należności alimentacyjne; 

3)   należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za 

pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za 

wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego 

pogrzebu dłużnika; 

4)   należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim; 

5)   należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem 

skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły 

na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu 

egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego 

wpisu; 

6)   należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej; 

7)   należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej; 

8)   (uchylony); 

9)   należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję; 

10)  inne należności. 
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§ 2. Po zaspokojeniu wszystkich należności ulegają zaspokojeniu kary pieniężne oraz 

grzywny sądowe i administracyjne. 

§ 3. W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania 

oraz przyznane przez komornika koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu 

egzekucyjnym. Z pierwszeństwa równego należnościom kategorii czwartej i piątej 

korzystają wszystkie roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy 

odrębnych przepisów. Roszczenia o świadczenia uboczne nieobjęte zabezpieczeniem 

zaspokaja się w kategorii dziesiątej, chyba że należność podlegałaby zaspokojeniu w 

kategorii wcześniejszej. To samo dotyczy roszczeń o świadczenia należne 

dożywotnikowi. 

§ 31. (27) Z pierwszeństwa równego należnościom kategorii siódmej korzystają należności 

celne, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE 

L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), dochodzone na podstawie tytułu wykonawczego 

innego niż jednolity tytuł wykonawczy państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo 

zagraniczny tytuł wykonawczy określone w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności 

pieniężnych. Po zaspokojeniu należności celnych ulegają zaspokojeniu koszty 

egzekucyjne i koszty upomnienia powstałe w egzekucji tych należności, a następnie 

odsetki od należności celnych. 

§ 4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej z tytułu niewniesionego wkładu budowlanego 

związana z tym prawem ulega zaspokojeniu przed należnością zabezpieczoną na tym 

prawie hipotecznie. 

[§ 5. Roszczenia nabywcy wynikające z odstąpienia od umowy deweloperskiej, o której mowa 

w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1805 oraz z 2020 r. poz. 

471), lub z przekształcenia roszczenia z umowy deweloperskiej w toku postępowania 

restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, podlegają zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z 

egzekucji z nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, na 

takich samych zasadach, jak roszczenie z umowy deweloperskiej, z pierwszeństwem 

wynikającym z ujawnienia w księdze wieczystej przysługującego nabywcy roszczenia z 
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umowy deweloperskiej także w przypadku, gdy wpis o ujawnieniu tego roszczenia został 

wykreślony.] 

<§ 5. Roszczenia nabywcy wynikające z: 

1) odstąpienia od umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. …), 

albo jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy, lub 

2) przekształcenia roszczenia z umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 5 pkt 6 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, albo 

jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 tej ustawy, 

w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego 

– podlegają zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości, na której 

jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne, o 

których mowa w art. 5 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie 

praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz 

Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, na takich samych zasadach, jak 

roszczenie z umowy deweloperskiej albo jednej z umów, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy, z pierwszeństwem wynikającym z ujawnienia w 

księdze wieczystej przysługującego nabywcy roszczenia wynikającego z tych 

umów także w przypadku, gdy wpis o ujawnieniu tego roszczenia został 

wykreślony.> 

<§ 6. Roszczenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynikające z art. 47 ust. 

8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym podlega 

zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości, na której jest 

prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne, o których 

mowa w art. 5 pkt 7 i 8 tej ustawy, z pierwszeństwem wynikającym z ujawnienia w 

księdze wieczystej przysługującego Ubezpieczeniowemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu roszczenia także w przypadku, gdy wpis o ujawnieniu roszczenia z 

umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 5 pkt 6 tej ustawy, albo jednej z umów, 

o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 tej ustawy, został 

wykreślony.> 
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USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41) 

 

Art. 115. 

§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności: 

1)   (77) opłatę manipulacyjną; 

1a)  (78) opłatę za czynności egzekucyjne; 

1b)  (79) wydatki egzekucyjne; 

1c)  (80) koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z 

przyczyny określonej w art. 59 § 2 w przypadku, o którym mowa w art. 64ca § 2; 

1d)  (81) opłatę egzekucyjną; 

1e)  (82) koszty upomnienia; 

2)   należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim; 

3)   należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem 

skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły 

na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu 

egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego 

wpisu; 

4)   (83) należności, do których stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej, 

należności celne oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, o ile nie 

zostały zaspokojone w trzeciej kolejności; 

4a)  (84) koszty egzekucyjne i koszty upomnienia powstałe w egzekucji należności celnej; 

5)   (uchylony); 

6)   inne należności i odsetki, z zastrzeżeniem § 2a i 3. 

§ 2. (85) Przy podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości lub egzekucji przejętej po 

wystąpieniu zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, po kosztach egzekucyjnych i 

kosztach upomnienia powstałych w egzekucji należności pieniężnej innej niż należność 

celna zaspokaja się należności za pracę za okres 3 miesięcy, do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach, oraz koszty zwykłego 

pogrzebu zobowiązanego, a po należnościach zabezpieczonych hipoteką morską, 

przywilejem na statku morskim, hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem 

skarbowym albo korzystających z ustawowego pierwszeństwa oraz prawach, które ciążyły 

na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji 
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lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu - 

należności za pracę niezaspokojone w kolejności wcześniejszej. 

§ 2a. Wraz z należnościami wymienionymi w § 1 pkt 2 i 3 są zaspokajane roszczenia o 

świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. 

§ 3. Odsetki za zwłokę od należności pieniężnych, do których mają zastosowanie przepisy 

działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, zaspokaja się w kolejności określonej dla tych 

należności. 

§ 4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu 

mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej z 

tytułu niewniesionego wkładu budowlanego związana z tym prawem zaspokaja się przed 

należnością zabezpieczoną hipotecznie na tym prawie. 

§ 5. Należności wymienione w § 1 pkt 2 i 3 zaspokaja się do wysokości kwoty uzyskanej ze 

sprzedaży rzeczy albo z realizacji prawa zbywalnego obciążonego. Jeżeli uzyskana kwota 

nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zabezpieczonych należności, należności te 

zaspokaja się w kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, a jeżeli 

mają równe pierwszeństwo albo nie stosuje się do nich zasady pierwszeństwa - 

proporcjonalnie w stosunku, w jakim pozostają do siebie. 

§ 5a. Jeżeli z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokojeniu podlegają zarówno wierzytelności 

zabezpieczone hipoteką, jak i prawa lub roszczenia ciążące na nieruchomości, o 

pierwszeństwie między hipoteką a tymi prawami lub roszczeniami rozstrzyga chwila, od 

której liczy się skutki wpisu hipoteki, prawa lub roszczenia do księgi wieczystej. 

[§ 5b. Roszczenia nabywcy wynikające z odstąpienia od umowy deweloperskiej, o której 

mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1805 oraz z 2020 r. poz. 

471), lub z przekształcenia roszczenia z umowy deweloperskiej w toku postępowania 

restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, podlegają zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z 

egzekucji z nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, na 

takich samych zasadach, jak roszczenie z umowy deweloperskiej, z pierwszeństwem 

wynikającym z ujawnienia w księdze wieczystej przysługującego nabywcy roszczenia z 

umowy deweloperskiej także w przypadku, gdy wpis o ujawnieniu tego roszczenia został 

wykreślony.] 

<§ 5b. Roszczenia nabywcy wynikające z: 
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1) odstąpienia od umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. …), 

albo jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy, lub 

2) przekształcenia roszczenia z umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 5 pkt 6 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, albo 

jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 tej ustawy, 

w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego 

– podlegają zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości, na której 

jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne, o 

których mowa w art. 5 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie 

praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz 

Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, na takich samych zasadach, jak 

roszczenie z umowy deweloperskiej albo jednej z umów, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy, z pierwszeństwem wynikającym z ujawnienia w 

księdze wieczystej przysługującego nabywcy roszczenia wynikającego z tych 

umów także w przypadku, gdy wpis o ujawnieniu tego roszczenia został 

wykreślony.> 

<§ 5c. Roszczenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynikające z art. 47 

ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 

Gwarancyjnym podlega zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z egzekucji z 

nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie 

inwestycyjne, o których mowa w art. 5 pkt 7 i 8 tej ustawy, z pierwszeństwem 

wynikającym z ujawnienia w księdze wieczystej przysługującego 

Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu roszczenia także w przypadku, 

gdy wpis o ujawnieniu roszczenia z umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 5 

pkt 6 tej ustawy, albo jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 

lub ust. 2 tej ustawy, został wykreślony.> 

§ 6. Jeżeli kwota przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości 

wszystkich należności, należności dalszej kolejności zaspokaja się dopiero po zupełnym 

zaspokojeniu należności wcześniejszej kolejności, a gdy kwota nie wystarcza na pokrycie 
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w całości wszystkich należności tej samej kolejności, należności te zaspokaja się 

proporcjonalnie do wysokości każdej z nich. 

§ 7. Środki pieniężne pozostałe po podziale kwoty uzyskanej z egzekucji organ egzekucyjny z 

urzędu zalicza na poczet innej należności pieniężnej zobowiązanego objętej tytułem 

wykonawczym, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i 

kosztów egzekucyjnych, obciążających zobowiązanego. Do zaliczenia stosuje się 

odpowiednio przepisy § 1-6. 

§ 8. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie zaliczenia środków pieniężnych 

pozostałych po podziale kwoty uzyskanej z egzekucji na poczet innej należności 

pieniężnej zobowiązanego objętej tytułem wykonawczym, odsetek z tytułu niezapłacenia 

jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, obciążających 

zobowiązanego. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 

§ 9. (86) Nadwyżkę lub niedobór wynikające z końcowego rozliczenia kwot uzyskanych z 

egzekucji, w wysokości nieprzekraczającej 99 groszy, traktuje się odpowiednio jako 

kwoty należne albo umorzone z mocy prawa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2204) 

Art. 19. 

1. Roszczenie o przeniesienie własności lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie 

ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości może być po upływie roku od dnia 

wpisu w księdze wieczystej wykreślone na jednostronne żądanie właściciela lub 

wieczystego użytkownika, jeżeli w tym terminie nie złożono wniosku o wpis prawa, 

którego dotyczy roszczenie. Jeżeli złożony w tym terminie wniosek nie został 

uwzględniony, roszczenie może być wykreślone z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia 

odmawiającego uwzględnienia wniosku. 

2. Jeżeli uprawniony wykaże przed upływem roku od dnia wpisu, że wystąpił do sądu o 

przeniesienie lub ustanowienie prawa określonego w ust. 1, bieg terminu do wykreślenia 

roszczenia liczy się od dnia zakończenia postępowania, jednakże w razie 

nieuwzględnienia żądania roszczenie może być wykreślone z chwilą zakończenia 

postępowania. 
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[3. W przypadku wpisu roszczenia nabywcy, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z 

dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1805), o wybudowanie budynku, wyodrębnienie 

lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych 

do korzystania z lokalu na nabywcę, albo przeniesienie na nabywcę własności 

nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną 

nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości, wraz z 

prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych oraz roszczenia przyszłego, bieg terminu do wykreślenia takich roszczeń 

liczy się od dnia, w którym stały się one wymagalne.] 

<3. W przypadku wpisu roszczenia nabywcy, do którego nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 

domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 

…), o: 

1) wybudowanie budynku oraz ustanowienie odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego i przeniesienie własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do 

korzystania z tego lokalu na nabywcę albo 

2) zabudowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub 

użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienie na nabywcę 

własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego 

stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części 

własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części 

nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, albo 

3) przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem 

jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i 

własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub 

przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do 

wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, albo 

4) ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności 

tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę, albo 
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5) przeniesienie własności lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego 

lokalu na nabywcę, albo 

6) wybudowanie budynku i przeniesienie własności lokalu użytkowego, albo 

7) przeniesienie własności lokalu użytkowego, albo 

8) wybudowanie budynku i przeniesienie ułamkowej części własności lokalu 

użytkowego, albo 

9) przeniesienie ułamkowej części własności lokalu użytkowego 

– oraz roszczenia przyszłego, bieg terminu do wykreślenia takich roszczeń liczy się 

od dnia, w którym stały się one wymagalne.> 

 

Art. 364. 

1. Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg 

Wieczystych, zwana dalej "Centralną Informacją", z ekspozyturami przy wydziałach 

sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. 

2. Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg 

wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych. 

3. Odpisy, wyciągi i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, wydawane przez Centralną 

Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. 

4. W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja umożliwia samodzielne 

wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli 

posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie 

danych ksiąg wieczystych. 

5. Centralna Informacja umożliwia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

przeglądanie ksiąg wieczystych. 

6. Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

7. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy 

dokumentów wydawanych przez sąd. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, o zgodę do Ministra 

Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych mogą wystąpić: 
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1)   sądy; 

2)   prokuratura; 

2a)  minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

3)    (uchylony); 

4)   organy celne; 

5)   administracyjne organy egzekucyjne; 

6)   organy podatkowe; 

7)   komornicy sądowi; 

7a)  Inspektor Nadzoru Wewnętrznego; 

8)   Policja; 

9)   Najwyższa Izba Kontroli; 

10)  Straż Graniczna; 

11)  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Agencja Wywiadu; 

13)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

14)  Służba Kontrwywiadu Wojskowego; 

15)  Służba Wywiadu Wojskowego; 

16)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

17)   Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej; 

18)  notariusze; 

19)   Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; 

20)   Generalny Inspektor Informacji Finansowej; 

21)   Żandarmeria Wojskowa; 

22)   Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich; 

23)   organy Krajowej Administracji Skarbowej; 

24)   Krajowy Zasób Nieruchomości [.] <;> 

<25) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie związanym z realizacją 

zadań określonych w rozdziale 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie 

praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz 

Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.> 

9. O zgodę, o której mowa w ust. 8, może wystąpić także podmiot uprawniony do 

występowania w imieniu grupy podmiotów, o których mowa w ust. 8 pkt 1-8, 10 i 18. 
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10. Minister Sprawiedliwości odmawia zgody na wielokrotne, nieograniczone w czasie 

wyszukiwanie ksiąg wieczystych, w drodze decyzji, jeżeli: 

1)   podmiot występujący o zgodę nie jest podmiotem wymienionym w ust. 8; 

2)   nie wykazano, że wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych; 

3)   nie istnieją warunki techniczne po stronie Centralnej Informacji. 

11. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 3. 

12. Centralna Informacja, po otrzymaniu zgody, o której mowa w ust. 8, przez podmiot 

wymieniony w tym przepisie i na jego wniosek, umożliwia za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg 

wieczystych. 

13. Minister Sprawiedliwości wyraża zgodę, w drodze decyzji, na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych 

ksiąg wieczystych, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej 

Informacji o wyszukanie ksiąg wieczystych przez podmiot wymieniony w ust. 8, jeżeli: 

1)   posiada on urządzenia lub systemy teleinformatyczne umożliwiające identyfikację 

osoby uzyskującej dane z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, zakresu danych 

oraz daty ich uzyskania; 

2)   posiada on zabezpieczenia techniczne i organizacyjne chroniące przed 

wykorzystaniem uzyskanych danych niezgodnie z celem; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką i zakresem realizowanych zadań ustawowych; 

4)   po stronie Centralnej Informacji istnieją odpowiednie warunki techniczne. 

14. Minister Sprawiedliwości odmawia, w drodze decyzji, zgody na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, bez konieczności 

każdorazowego składania wniosku, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki, o których 

mowa w ust. 13. 

15. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, bez 

konieczności każdorazowego składania wniosku, jeżeli przestały istnieć przesłanki, o 

których mowa w ust. 13. 
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16. Centralna Informacja umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości, dla 

nieruchomości z określonej miejscowości, gminy lub powiatu, w celu weryfikacji 

zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach 

wieczystych bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

danych zawartych w dziale pierwszym i drugim ksiąg wieczystych, bez prawa 

udostępniania osobom trzecim. 

17. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób funkcjonowania Centralnej Informacji oraz jej strukturę organizacyjną, 

2)   tryb składania wniosków i rodzaje dokumentów wydawanych przez Centralną 

Informację, 

3)   wzory wniosków składanych do Centralnej Informacji, w tym zakres danych we 

wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

4)   tryb postępowania z wnioskami i sposób pobierania od nich opłaty, 

5)   tryb przeglądania księgi wieczystej, 

6)   cechy dokumentów mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, 

wydrukowanych samodzielnie oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi zawartymi 

w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

7)   warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w ust. 13, 

8)   tryb, sposób i kryteria wyszukiwania ksiąg wieczystych 

- uwzględniając zasadę jawności ksiąg wieczystych i powszechność dostępu do nich, 

szybkość postępowania, zakres danych zawartych we wniosku, konieczność 

zapewnienia możliwości weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu z 

danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych oraz konieczność 

zapewnienia ochrony centralnej bazy danych ksiąg wieczystych przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także treść i strukturę księgi wieczystej. 

 

 

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 i 2320) 

 

Art. 92. 

§ 1. Akt notarialny powinien zawierać: 

1)   dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - 

godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu; 
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2)   miejsce sporządzenia aktu; 

3)   imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba 

wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności 

notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby; 

4)   imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i 

siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, 

nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich 

przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu 

aktu; 

4a)   jeżeli obejmuje nabycie nieruchomości przez cudzoziemca lub objęcie lub nabycie 

przez niego udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej z 

siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osoby fizycznej - 

informację o jej obywatelstwie, a w przypadku podmiotu z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - określenie lub oświadczenie, czy podmiot ten jest 

cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o 

nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wraz z uzasadnieniem; 

5)   oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie 

dokumenty; 

6)   stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy 

spisywaniu aktu; 

7)   stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany; 

8)   podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu; 

9)   podpis notariusza. 

§ 2. Jeżeli w akcie bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisać, notariusz 

stwierdza, że osoba ta aktu nie podpisała, i podaje, z jakich powodów. 

§ 3. Jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, akt ten powinien zawierać treści istotne 

dla tej czynności. Ponadto akt notarialny powinien zawierać inne stwierdzenia, których 

potrzeba umieszczenia w akcie wynika z niniejszej ustawy, z przepisów szczególnych 

albo z woli stron. 

§ 4. Jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego 

w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze 

wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla 

tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt 
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notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze 

wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie 

sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w 

księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną. 

§ 41. Złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe uważa się za złożenie 

wniosku przez stronę czynności notarialnej. 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości 

dokonane przez osobę, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1, 2 albo ust. 3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314), przed upływem 5 lat, licząc od 

dnia przekształcenia, notariusz, który sporządził ten akt, jest obowiązany przesłać z 

urzędu jego wypis organowi, który wydał decyzję o przekształceniu. 

§ 7. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości lub 

prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o 

odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 786), na których ustanowiono 

zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego ujawnione w księdze wieczystej, 

notariusz, który sporządził ten akt, jest obowiązany przesłać z urzędu jego wypis bankowi, 

którego prawo ujawniono w tej księdze wieczystej. 

[§ 8. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy 

z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1805 oraz z 2020 r. poz. 471), a deweloper jest 

właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, notariusz sporządzający akt 

notarialny składa wniosek o wpis w księdze wieczystej roszczenia nabywcy, o którym 

mowa w art. 23 ust. 2 tej ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe. 

§ 9. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy, 

o której mowa w § 8, a deweloper nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem 

nieruchomości, notariusz sporządzający akt notarialny składa wniosek o wpis w księdze 

wieczystej roszczenia nabywcy, o którym mowa w art. 23 ust. 2 tej ustawy, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, jeżeli 
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deweloper przedłoży zgodę właściciela lub wieczystego użytkownika nieruchomości na 

wpis. W przypadku braku zgody notariusz poucza nabywcę o skutkach braku wpisu i o 

treści § 10. 

§ 10. Jeżeli przed przeniesieniem własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na 

której jest prowadzone albo planowane przedsięwzięcie deweloperskie, o którym mowa w 

art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w § 8, deweloper zawierał dotyczące tego 

przedsięwzięcia deweloperskiego umowy deweloperskie, o których mowa w art. 3 pkt 5 tej 

ustawy, a roszczenia nabywców nie zostały wpisane do księgi wieczystej wskutek braku 

zgody, o której mowa w § 9, notariusz sporządzający akt notarialny przenoszący własność 

lub użytkowanie wieczyste nieruchomości na dewelopera obejmuje wnioskiem, o którym 

mowa w § 4, także żądanie wpisu w księdze wieczystej roszczeń nabywców lokali 

mieszkalnych lub domów jednorodzinnych wynikających z umów deweloperskich, chyba 

że wynikające z nich zobowiązania wygasły.] 

<§ 8. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 5 pkt 6 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 

domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 

…), albo jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 tej 

ustawy, a deweloper jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, 

notariusz sporządzający akt notarialny składa wniosek o wpis w księdze wieczystej 

roszczenia nabywcy, o którym mowa w art. 37 ust. 2 tej ustawy, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. 

§ 9. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 5 pkt 6 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 

domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, albo jednej z 

umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 tej ustawy, a deweloper 

nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, notariusz 

sporządzający akt notarialny składa wniosek o wpis w księdze wieczystej roszczenia 

nabywcy, o którym mowa w art. 37 ust. 2 tej ustawy, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, jeżeli deweloper przedłoży 

zgodę właściciela lub wieczystego użytkownika nieruchomości na wpis. W przypadku 

braku zgody notariusz poucza nabywcę o skutkach braku wpisu i o treści § 10. 

§ 10. Jeżeli przed przeniesieniem własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, 

na której jest prowadzone albo planowane przedsięwzięcie deweloperskie lub 
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zadanie inwestycyjne, o których mowa w art. 5 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 

oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, deweloper zawierał dotyczące tego 

przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego umowy deweloperskie, 

o których mowa w art. 5 pkt 6 tej ustawy, albo umowy, o których mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 tej ustawy, a roszczenia nabywców nie zostały wpisane do 

księgi wieczystej wskutek braku zgody, o której mowa w § 9, notariusz 

sporządzający akt notarialny przenoszący własność lub użytkowanie wieczyste 

nieruchomości na dewelopera obejmuje wnioskiem, o którym mowa w § 4, także 

żądanie wpisu w księdze wieczystej roszczeń nabywców lokali mieszkalnych lub 

domów jednorodzinnych lub lokali użytkowych nabywanych wraz z lokalem 

mieszkalnym lub domem jednorodzinnym wynikających z tych umów, chyba że 

wynikające z nich zobowiązania wygasły.> 

§ 11.  (9) Jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt 

rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, notariusz poucza strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w 

postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo 

wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. 

§ 12. Jeżeli akt notarialny dotyczy umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, 

o której mowa w art. 19k ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875), notariusz sporządzający akt notarialny składa 

wniosek o wpis w księdze wieczystej roszczenia najemcy, o którym mowa w art. 19l ust. 

1 tej ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11) 

Art. 33l. 
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Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa, zwanego dalej "Funduszem", na sfinansowanie części lub całości 

działania polegającego na objęciu przez tę gminę udziałów lub akcji w: 

1)   tworzonym SIM; 

2)   istniejącym SIM. 

<Art. 33la. 

1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może przekazać część wolnych środków 

Funduszu do Funduszu Dopłat. 

2. Przekazane do Funduszu Dopłat środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 

wyłącznie na finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 

2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, 

mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i 

tymczasowych pomieszczeń. 

Art. 33lb. 

1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może przekazać część wolnych środków 

Funduszu do Funduszu Termomodernizacji i Remontów. 

2. Przekazane do Funduszu Termomodernizacji i Remontów środki, o których mowa w 

ust. 1, przeznacza się wyłącznie na premie, o których mowa w rozdziałach 2–4 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 

o centralnej ewidencji emisyjności budynków.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 

2419 oraz z 2021 r. poz. 432 i 680) 

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; 
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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 wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

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

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w przepisach części 

trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1d)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1, w zakresie 

niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, lub 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 105c; 

1e)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz izbie 

rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 

92bb ust. 1, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której mowa w art. 

92ba ust. 3; 

1f)   Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa 

w art. 67, w zakresie niezbędnym do wykonywania odpowiednio zadań i obowiązków, 

o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa; 

1g)   dostawcom świadczącym usługę inicjowania transakcji płatniczej, o których mowa w 

art. 2 pkt 4d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej; 
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1h)   dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku, o których mowa 

w art. 2 pkt 4e ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku; 

1i)   dostawcom usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków określonych 

w art. 143a ust. 1 pkt 2, art. 143b ust. 2 i art. 143c ust. 2 i 5 tej ustawy; 

1j)   zakładom ubezpieczeń, zakładom reasekuracji, dominującym podmiotom 

ubezpieczeniowym, dominującym podmiotom nieregulowanym lub mieszanym 

dominującym podmiotom ubezpieczeniowym w zakresie niezbędnym do 

wykonywania obowiązujących te podmioty przepisów dotyczących nadzoru nad 

grupą, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 i 1180), oraz w zakresie 

niezbędnym do wykonywania obowiązujących te podmioty przepisów dotyczących 

nadzoru uzupełniającego sprawowanego na podstawie ustawy o nadzorze 

uzupełniającym; 

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: 

–  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, 

–  określone w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), zwanej dalej "Kodeksem karnym", 

–  w zakresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności 

bankowych, w celu weryfikacji zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, 
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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, 

da)   sądu w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawach własności 

intelektualnej, jeżeli jest to niezbędne do określenia źródła lub zakresu naruszenia 

praw własności intelektualnej, w zakresie, o którym mowa w art. 479115 § 2 ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, 

e)   Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnika urzędu celno-skarbowego 

albo naczelnika urzędu skarbowego na zasadach i w trybie określonych w 

przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej: 

–  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach 

o przestępstwa skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy 

zawartej z bankiem, 

–  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach 

o przestępstwa skarbowe popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która jest posiadaczem 

rachunku, 

–  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania 

dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych 

korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

albo ich równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

–   w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową, kontrolą podatkową albo toczącym 

się postępowaniem podatkowym albo czynnościami audytowymi, o których mowa 

w art. 99a pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej, 
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–   w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi, o których mowa w art. 

49a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

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 2020 r. poz. 1200), 

g)  (uchylona), 

h)   Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz upoważnionych pracowników 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym upoważnieniem, 

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, Służby Ochrony Państwa 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, a także wykrycia i 

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

la)   Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia 

przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a 

także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 

956), 
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ł)   komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do 

dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub 

pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, 

obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, 

postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności 

wynikających z jego ustawowych zadań, 

ła)   Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań organu 

do spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę 

europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia 

transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych 

(Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59), 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie 

określonym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

ma)   płatnika w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

w zakresie określonym w art. 143b oraz art. 143c ust. 6 tej ustawy, 

n)   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań, 

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 2019 r. poz. 1921 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1610), 

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 2020 r. poz. 708), 
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–  w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1076 i 1086), 

–   w związku z toczącym się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 

przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1213), 

–   w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 i 1086), 

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 2020 r. poz. 110, 284, 568, 

695, 1087 i 1517), 

t)   (uchylona), 

u)   podmiotu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych, 

v)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 765), w zakresie: 

–  posiadanych przez dany podmiot: 

--   rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami 

bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych 

rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz 

odpowiednio ich nadawców i odbiorców, 
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--   rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a 

także obrotów i stanów tych rachunków, 

–  zawartych przez dany podmiot umów: 

--   kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań 

wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i 

sposobu zabezpieczenia ich spłaty, 

--   depozytowych, 

--   udostępniania skrytek sejfowych, 

–  nabytych przez dany podmiot, za pośrednictwem banków, akcji Skarbu Państwa lub 

obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi, 

–  obrotu przez dany podmiot wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi 

lub innymi papierami wartościowymi 

–  w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów. 

w)   (uchylona), 

wa)   Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 

r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279) w zakresie niezbędnym do realizacji 

przez niego ustawowych zadań; 

x)   Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o przekazanie 

informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie 

sprawowanego nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach związanych z 

wykonywaniem tego nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym z siedzibą w państwie członkowskim, albo od organu nadzoru nad 

rynkiem kapitałowym z siedzibą w innym państwie, jeżeli Komisja Nadzoru 

Finansowego zawarła z tym organem porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 

2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1400), 

y)   lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie 

umowy zawartej z bankiem spółdzielczym, 
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z)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych 

w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27), 

za)   Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania dowodów, a 

także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 13); 

zb)   marszałka województwa w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań, 

o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548 

oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z turystycznym rachunkiem powierniczym 

posiadanym przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających 

nabywanie powiązanych usług turystycznych; 

zc)   Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przez ten Fundusz zadań związanych z dokonywaniem wypłat z 

Turystycznego Funduszu Zwrotów lub Turystycznego Funduszu Pomocowego, o 

których mowa odpowiednio w art. 15ka i art. 15kc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) [;] <,> 

<zd) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym 

ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 

Gwarancyjnym (Dz. U. poz. …) oraz upoważnionych pracowników 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym 

upoważnieniem;> 

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

lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 160 oraz z 2020 r. poz. 284). 

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

Krajowej Administracji 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 2020 r. poz. 415), 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 

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 wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których 

mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

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 zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 

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

4)    instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, informacji 
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stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez 

instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności 

kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka 

kredytowego; 

5)    jednostce zarządzającej systemem ochrony lub bankowi zrzeszającemu - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim są one niezbędne dla realizacji 

jej zadań określonych w art. 19 ust. 2, art. 22i ust. 1 i 3-5 oraz art. 22v ust. 2 ustawy o 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a1 i 4a2, 

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

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

2020 r. poz. 389) dane w drodze teletransmisji. 

4a1. 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. 

4a2. 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. 4a1. 

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. 

4e. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać instytucjom pożyczkowym i 

podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 
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konsumenckim, informacje stanowiące tajemnicę bankową pod warunkiem wyrażenia 

pisemnej zgody na przekazanie tych informacji przez osobę, której one dotyczą. 

4f. Zgoda konsumenta może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim 

przypadku instytucja pożyczkowa lub podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten 

sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

4g. Przed udostępnieniem informacji na podstawie ust. 4e instytucje utworzone na podstawie 

ust. 4 sprawdzają, czy konsument wyraził zgodę na udostępnienie tych informacji, w 

formie, o której mowa w ust. 4e lub 4f. 

4h. Wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie ust. 4 a instytucjami 

pożyczkowymi i podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, podlegają dane umożliwiające identyfikację konsumenta, w tym 

jego dane teleadresowe, oraz dane dotyczące zobowiązania konsumenta. 

4i. Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania 

instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich 

wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o 

nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia 

okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie 

ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia ich otrzymania. 

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

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

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. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych 

podlegających wymianie, o których mowa w ust. 4h, uwzględniając właściwą ochronę 

praw osób, których informacje dotyczą, oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny 

zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego. 
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USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358) 

 

Art. 16. 

1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której 

mowa w art. 3, popełniła przestępstwo: 

1)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w: 

a)  art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego, 

b)  art. 430-440 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217), 

c)  art. 87-98 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 

483 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 1572, 1655, 1798 i 2217), 

d)  art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2357), 

e)  art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501 i 2309), 

f)  art. 585( ) ) -592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217), 

g)  art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 

a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 

2019 r. poz. 953 i 1214), 

h)   art. 133, art. 136 i art. 139 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu 

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 148), 

i)  (uchylona), 

j)  art. 63-63c ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45, 55, 60 i 1214); 

2)   przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w: 
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a)  art. 310-314 Kodeksu karnego, 

b)  art. 178-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 89), 

c)  art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach 

hipotecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1771, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 

2217), 

d)  art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1655, 1798 i 2217); 

3)   łapownictwa i płatnej protekcji, określone w: 

a)  art. 228-230a, art. 250a i art. 296a Kodeksu karnego, 

b)  art. 192b(2) i art. 192c(3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z 

późn. zm.), 

c)  art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 

1495 i 2251); 

4)   przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego; 

5)   przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego; 

6)   przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego; 

7)   przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200b i art. 202-

204 Kodeksu karnego; 

8)   przeciwko środowisku, określone w: 

a)  art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego, 

b)  art. 31-34 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225), 

c)  (uchylona), 

d)  art. 58-61 i art. 64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i 

organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706), 

e)  art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 59), 

f)  art. 127a i art. 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 55), 
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g)  art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2158), 

h)  art. 35a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki (Dz. U. z 2017 r. poz. 2000 oraz z 2019 r. poz. 2303); 

9)   przeciwko ludzkości określone w art. 119 Kodeksu karnego oraz przeciwko wolności i 

porządkowi publicznemu, określone w art. 189a i w art. 252, art. 255, art. 256-258, art. 

263 oraz w art. 264 i art. 264a Kodeksu karnego; 

9a)  przeciwko rodzinie i opiece określone w art. 211a Kodeksu karnego; 

9b)   określone w art. 55 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej 

- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1882); 

10)  określone w art. 23-24b(4) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649); 

11)  przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-1181 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231); 

12)  o charakterze terrorystycznym oraz określone w art. 165a i art. 255a Kodeksu 

karnego; 

13)  określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i 2, 

art. 61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818); 

14)  określone w art. 124-126, art. 127, art. 127a, art. 129, art. 129a, art. 130-132c i art. 

132e ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 

499, z późn. zm.); 

15)  określone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171); 

16)  określone w art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 681 i 730); 

17)  określone w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

18)  określone w art. 57g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.); 
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19)   określone w art. 168f-168h ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) [.] <;> 

<20) określone w art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 

Gwarancyjnym (Dz. U. poz. …).> 

2. Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, 

o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe: 

1)   przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 

określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3(5), art. 59 § 1-

3(6), art. 60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 

66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 

73a § 1 i 2, art. 74 § 1-3(7), art. 75 § 1 i 2(8), art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 2, 

art. 80 § 1-3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

2)   przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i 

usługami, określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 

§ 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 § 1 

Kodeksu karnego skarbowego; 

3)   przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1(9), art. 99 § 1 i 

2(10), art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1(11), art. 106 § 1(12), 

art. 106a § 1(13), art. 106b § 1(14), art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1(15) oraz art. 

106j § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

4)   przeciwko organizacji gier hazardowych, określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1, art. 

108, art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320) 

 

[Art. 425a. 

Przepisy niniejszego tytułu stosuje się w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1805 oraz z 2020 r. poz. 471), zwanej dalej 

"ustawą o ochronie nabywcy".] 
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<Art. 425a. 

Przepisy niniejszego tytułu stosuje się w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera w 

rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 

Gwarancyjnym (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą o ochronie nabywcy”.> 

 

[Art. 425c. 

Ilekroć w przepisach niniejszego tytułu jest mowa o: 

1)   nabywcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę 

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną, wobec której deweloper zobowiązał się do przeniesienia prawa, o którym mowa 

w art. 1 ustawy o ochronie nabywcy, i która zobowiązała się do spełnienia świadczenia 

pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa; 

2)   przeniesieniu własności lokalu - należy przez to rozumieć przeniesienie własności lokalu 

mieszkalnego, a także przeniesienie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej 

domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i 

własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną 

nieruchomość; 

3)   umowie deweloperskiej - należy przez to rozumieć umowę między upadłym a nabywcą, 

której przedmiotem jest przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1 ustawy o ochronie 

nabywcy.] 

<Art. 425c. 

Ilekroć w przepisach niniejszego tytułu jest mowa o: 

1) nabywcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę 

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną, wobec której deweloper zobowiązał się do przeniesienia praw wynikających 

z umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 5 pkt 6 ustawy o ochronie nabywcy, 

albo jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 tej 

ustawy, i która zobowiązała się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz 

dewelopera na poczet ceny nabycia jednego z tych praw; 

2) przeniesieniu własności lokalu – należy przez to rozumieć przeniesienie własności 

lokalu mieszkalnego, a także przeniesienie własności nieruchomości gruntowej 

zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości 
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gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego 

odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości, 

lub przeniesienie własności lokalu użytkowego na podstawie umowy, o której mowa 

w art. 2 ust. 2 ustawy o ochronie nabywcy; 

3) umowie deweloperskiej – należy przez to rozumieć umowę między upadłym 

a nabywcą, której przedmiotem jest przeniesienie praw wynikających z umowy 

deweloperskiej, o której mowa w art. 5 pkt 6 ustawy o ochronie nabywcy, albo jednej 

z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 tej ustawy.> 

 

Art. 425e. 

1. W postępowaniu upadłościowym syndyk może dalej prowadzić przedsięwzięcie 

deweloperskie upadłego za zgodą sędziego-komisarza. Sędzia-komisarz udziela zgody, 

jeżeli racjonalne względy wskazują, że dalsze prowadzenie przedsięwzięcia 

deweloperskiego jest ekonomicznie uzasadnione i istnieją szanse na jego ukończenie. 

2. Syndyk prowadzi dalej przedsięwzięcie deweloperskie upadłego, w odniesieniu do którego 

we wcześniejszym postępowaniu sanacyjnym wobec upadłego nabywcy podjęli uchwałę, 

o której mowa w art. 358 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, 

oraz wpłacili lub zabezpieczyli dopłaty w terminach, o których mowa w art. 359 ust. 1 i 2 

tej ustawy, ale układ nie doszedł do skutku, chyba że na odstąpienie od dalszego 

prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego wyraził zgodę sędzia-komisarz. 

<2a. Wydanie przez sędziego-komisarza postanowienia o odmowie dalszego 

prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego albo o wyrażeniu zgody na 

odstąpienie od dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego albo 

niewydanie przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie dalszego 

prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego w terminie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia upadłości wywołuje z mocy prawa skutek odstąpienia przez syndyka od 

umów deweloperskich na podstawie art. 98, a do roszczeń nabywców wynikających z 

tych umów przepis art. 91 stosuje się odpowiednio. 

2b. Po wydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia o odmowie dalszego 

prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego albo o wyrażeniu zgody na 

odstąpienie od dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego albo w 

przypadku niewydania przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie 

dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego w terminie 3 miesięcy od 
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dnia ogłoszenia upadłości, syndyk informuje o tym bank prowadzący mieszkaniowy 

rachunek powierniczy dla przedsięwzięcia deweloperskiego i składa dyspozycję 

zwrotu środków znajdujących się na rachunku nabywcom.> 

3. Syndyk przechowuje środki pieniężne uzyskane z dopłat wpłaconych we wcześniejszym 

postępowaniu sanacyjnym, przekazane mu przez zarządcę ustanowionego w tym 

postępowaniu, na odrębnym rachunku bankowym. W przypadku odstąpienia od dalszego 

prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego syndyk zwraca dopłaty nabywcom, a 

zabezpieczenia wpłacenia dopłat wygasają z mocy prawa. 

4. W przypadku prawomocnego oddalenia lub odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub 

umorzenia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości przepis ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

[Art. 425g. 

 Jeżeli nieruchomość, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, obciążona 

jest hipoteką, której przysługuje pierwszeństwo przed roszczeniami chociażby jednego 

nabywcy, a wierzyciel zabezpieczony hipoteką wyraził zgodę na bezobciążeniowe 

wyodrębnienie lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 17 ustawy o ochronie 

nabywcy, zgodnie z art. 76 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204), albo zobowiązał się do wydania takiej 

zgody, zgoda taka albo zobowiązanie do jej wydania pozostaje w mocy na warunkach w nich 

określonych, przy czym warunek wykonania zobowiązania nabywcy względem upadłego 

uznaje się za spełniony w przypadku wykonania zobowiązania do rąk syndyka lub zarządcy 

ustanowionego we wcześniejszym postępowaniu sanacyjnym.] 

 

<Art. 425g. 

Jeżeli nieruchomość, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie lub 

zadanie inwestycyjne, jest obciążona hipoteką, której przysługuje pierwszeństwo przed 

roszczeniami chociażby jednego nabywcy, a wierzyciel hipoteczny wyraził zgodę, o 

której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o ochronie nabywcy, lub zobowiązał się 

do jej udzielenia, zgodnie z art. 76 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o 

księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 oraz z 2021 r. poz. …), zgoda 

taka lub zobowiązanie do jej udzielenia pozostają w mocy na warunkach w nich 

określonych, przy czym warunek wykonania zobowiązania nabywcy względem upadłego 
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uznaje się za spełniony w przypadku wykonania zobowiązania do rąk syndyka lub 

zarządcy ustanowionego we wcześniejszym postępowaniu sanacyjnym.> 

 

[Art. 425i. 

Sumy uzyskane z likwidacji nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie 

deweloperskie, podlegają podziałowi na zasadach ogólnych, z tym że w przypadku wyrażenia 

przez wierzyciela zabezpieczonego hipoteką zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu 

mieszkalnego, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 17 ustawy o ochronie nabywcy, zgodnie z 

art. 76 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, 

albo zobowiązania się przez niego do wydania takiej zgody uznaje się, że roszczeniu nabywcy 

lokalu, którego ta zgoda albo zobowiązanie do jej wydania dotyczy, przysługuje 

pierwszeństwo przed hipoteką w zakresie, w jakim dokonał wpłat na poczet umowy.] 

 

<Art. 425i. 

Sumy uzyskane z likwidacji nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie 

deweloperskie lub zadanie inwestycyjne, podlegają podziałowi na zasadach ogólnych, z 

tym że w przypadku wyrażenia przez wierzyciela hipotecznego zgody, o której mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o ochronie nabywcy, lub zobowiązania się do jej 

udzielenia, zgodnie z art. 76 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece, uznaje się, że roszczeniu nabywcy lokalu, którego ta zgoda lub 

zobowiązanie do jej udzielenia dotyczy, przysługuje pierwszeństwo przed hipoteką w 

zakresie, w jakim dokonał wpłat na poczet umowy.> 

 

Art. 425j. 

Roszczenia nabywcy wynikające z odstąpienia od umowy deweloperskiej podlegają 

zaspokojeniu z sum uzyskanych z likwidacji nieruchomości, na której prowadzone jest 

przedsięwzięcie deweloperskie, na takich samych zasadach jak roszczenie z umowy 

deweloperskiej. Nabywcy przysługuje pierwszeństwo wynikające z ujawnienia w księdze 

wieczystej przysługującego mu roszczenia z umowy deweloperskiej, także w przypadku gdy 

wpis o ujawnieniu tego roszczenia został wykreślony. 

 

<Art. 425ja. 
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Wierzytelności nabywcy wynikające z umowy deweloperskiej, która stanowiła podstawę 

wypłaty na rzecz nabywcy świadczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 

podlegają zaspokojeniu po zaspokojeniu należności tego funduszu powstałych w wyniku 

przekazania nabywcy świadczenia na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy o ochronie 

nabywcy.> 

[Art. 434a. 

Jeżeli wierzytelność banku zabezpieczona jest hipoteką na nieruchomości, na której 

prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, a bank wyraził zgodę na bezobciążeniowe 

wyodrębnienie lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 17 ustawy o ochronie 

nabywcy, zgodnie z art. 76 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece, albo zobowiązał się do wydania takiej zgody, zgoda taka albo 

zobowiązanie do jej wydania pozostaje w mocy na warunkach w nich określonych. Przepis 

art. 425c pkt 2 stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 434a. 

Jeżeli wierzytelność banku jest zabezpieczona hipoteką na nieruchomości, na której jest 

prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne, a bank wyraził 

zgodę, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o ochronie nabywcy, lub 

zobowiązał się do jej udzielenia, zgodnie z art. 76 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 6 

lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, zgoda taka lub zobowiązanie do jej 

udzielenia pozostają w mocy na warunkach w nich określonych. Przepis art. 425c pkt 2 

stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2214 oraz z 2020 r. poz. 1180, 1639 i 2320) 

 

Art. 98a. 

[1. Fundusz wykonuje zadania, o których mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o 

imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

548).] 
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<1. Fundusz wykonuje zadania, o których mowa w rozdziale 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 

oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. …), oraz zadania, o 

których mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 

powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139).> 

2. Fundusz wykonuje także zadania, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 2020 r. o 

zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1639). 

 

Art. 119. 

1. Fundusz jest obowiązany, w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego (11), 

sporządzić roczne sprawozdanie z działalności, które podlega badaniu przez biegłego 

rewidenta. 

1a. Fundusz w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w ust. 1, przedstawia 

wyodrębnioną informację dotyczącą funkcjonowania i działalności Turystycznego 

Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 

r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 

1b. (12) Fundusz w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w ust. 1, 

przedstawia wyodrębnioną informację o składce przypisanej brutto z umów 

ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grapie 10 załącznika do ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej, z wyłączeniem odpowiedzialności przewoźnika, 

zawartych w ramach wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

uzyskanej przez poszczególne zagraniczne zakłady ubezpieczeń. 

<1c. Fundusz w rocznym sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w ust. 1, 

przedstawia wyodrębnioną informację dotyczącą funkcjonowania i działalności 

Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 8 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.> 

2. Zgromadzenie Członków Funduszu zatwierdza sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. (13)  
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[3. Zatwierdzone przez Zgromadzenie Członków Funduszu sprawozdanie, o którym mowa w 

ust. 1, Fundusz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, 

ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz organowi nadzoru.] 

<3. Zatwierdzone przez Zgromadzenie Członków Funduszu sprawozdanie, o którym 

mowa w ust. 1, Fundusz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw instytucji 

finansowych, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ministrowi właściwemu do 

spraw turystyki, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 

organowi nadzoru.> 

3a. W zakresie rachunkowości Funduszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680). 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady 

rachunkowości Funduszu, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji 

dodatkowej oraz szczegółowe warunki i tryb składania sprawozdań, o których mowa w 

ust. 1 i w art. 98 ust. 5, w tym terminy ich składania oraz niezbędne dane, jakie powinny 

zawierać te sprawozdania, uwzględniając w szczególności zapewnienie prawidłowości i 

przejrzystości sporządzanych sprawozdań. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 

domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1805 oraz z 2020 r. poz. 471) 

 

<Art. 7a. 

1. Deweloper, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o 

spełnieniu warunku gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 57 lit. a lub b ustawy z dnia 

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

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz z 2021 

r. poz. 680 i …) wobec banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy 

dla przedsięwzięcia deweloperskiego tego dewelopera, zawiera umowę 

mieszkaniowego rachunku powierniczego z innym bankiem. 
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2. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego 

z innym bankiem deweloper informuje nabywcę na papierze lub innym trwałym 

nośniku o dokonanej zmianie i przekazuje mu oświadczenie banku potwierdzające, 

że ten rachunek jest mieszkaniowym rachunkiem powierniczym w rozumieniu 

ustawy.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 i 

1298) 

[Art. 349. 

Przepisy niniejszego działu stosuje się w przypadku wszczęcia postępowania 

restrukturyzacyjnego wobec dewelopera w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o 

ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1805 oraz z 2020 r. poz. 471). 

Art. 350. 

Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o: 

1)   nabywcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę 

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną, wobec której deweloper zobowiązał się do przeniesienia prawa, o którym mowa 

w art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego, i która zobowiązała się do spełnienia świadczenia pieniężnego 

na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa; 

2)   przeniesieniu własności lokalu - należy przez to rozumieć przeniesienie własności lokalu 

mieszkalnego, a także przeniesienie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej 

domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i 

własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną 

nieruchomość; 

3)   umowie deweloperskiej - należy przez to rozumieć umowę między dłużnikiem a nabywcą, 

której przedmiotem jest przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego.] 
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<Art. 349. 

Przepisy niniejszego działu stosuje się w przypadku wszczęcia postępowania 

restrukturyzacyjnego wobec dewelopera w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. …). 

 

Art. 350. 

Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o: 

1) nabywcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę 

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną, wobec której deweloper zobowiązał się do przeniesienia praw wynikających 

z umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 

oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, albo jednej z umów, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 tej ustawy, i która zobowiązała się do 

spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego 

prawa; 

2) przeniesieniu własności lokalu – należy przez to rozumieć przeniesienie własności 

lokalu mieszkalnego, a także przeniesienie własności nieruchomości gruntowej 

zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego 

odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości, 

lub przeniesienie własności lokalu użytkowego na podstawie umowy, o której mowa 

w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 

Gwarancyjnym; 

3) umowie deweloperskiej – należy przez to rozumieć umowę między dłużnikiem 

a nabywcą, której przedmiotem jest przeniesienie praw wynikających z umowy 

deweloperskiej, o której mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o 

ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz 

Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, albo jednej z umów, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 tej ustawy.> 
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[Art. 361. 

Jeżeli nieruchomość, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, jest obciążona 

hipoteką, której przysługuje pierwszeństwo przed roszczeniami chociażby jednego nabywcy, a 

wierzyciel zabezpieczony hipoteką wyraził zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu 

mieszkalnego, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o 

ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zgodnie z art. 76 

ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2204), albo zobowiązał się do wydania takiej zgody, zgoda taka albo 

zobowiązanie do jej wydania pozostaje w mocy na warunkach w nich określonych, przy czym 

warunek wykonania zobowiązania nabywcy względem dłużnika uznaje się za spełniony w 

przypadku wykonania zobowiązania do rąk zarządcy.] 

 

<Art. 361. 

Jeżeli nieruchomość, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie lub 

zadanie inwestycyjne, jest obciążona hipoteką, której przysługuje pierwszeństwo przed 

roszczeniami chociażby jednego nabywcy, a wierzyciel hipoteczny wyraził zgodę, o 

której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie 

praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim 

Funduszu Gwarancyjnym, lub zobowiązał się do jej udzielenia, zgodnie z art. 76 ust. 4 

zdanie drugie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2204 oraz z 2021 r. poz. …), zgoda taka lub zobowiązanie do jej udzielenia 

pozostają w mocy na warunkach w nich określonych, przy czym warunek wykonania 

zobowiązania nabywcy względem dłużnika uznaje się za spełniony w przypadku 

wykonania zobowiązania do rąk zarządcy.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz 

z 2021 r. poz. 680) 

Art. 15. 

1. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności: 
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1)   za wypłatę środków gwarantowanych na podstawie listy deponentów, o której mowa 

w art. 41 ust. 1: 

a)  osobie nieuprawnionej, 

b)  w niewłaściwej wysokości; 

2)   za niedokonanie wypłaty środków gwarantowanych na podstawie listy deponentów 

osobie uprawnionej nieujawnionej na tej liście. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 61 ust. 1, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności: 

1)   za wypłatę środków gwarantowanych na podstawie danych, o których mowa w art. 61 

ust. 2, przekazanych Funduszowi przez system macierzysty: 

a)  osobie nieuprawnionej, 

b)  w niewłaściwej wysokości; 

2)   za niedokonanie wypłaty środków gwarantowanych na podstawie danych, o których 

mowa w art. 61 ust. 2, osobie uprawnionej nieujawnionej w tych danych. 

<2a. W przypadku, o którym mowa w art. 47a, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za 

wypłatę środków, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 

oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. …).> 

3. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zadań określonych w ustawie, w 

tym niedokonanie wypłaty środków gwarantowanych w terminach określonych ustawą, 

jeżeli było to spowodowane siłą wyższą. 

4. Członkowie organów Funduszu działający z należytą starannością nie ponoszą 

odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewłaściwej realizacji wypłat środków 

gwarantowanych. 

5. Fundusz oraz osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz nie ponoszą 

odpowiedzialności za szkodę wynikłą ze zgodnych z przepisami prawa działań lub 

zaniechań, które pozostają w związku z uprawnieniami i zadaniami Funduszu jako organu 

przymusowej restrukturyzacji, a w szczególności za szkodę spowodowaną wyborem 

instrumentów przymusowej restrukturyzacji, o których mowa w art. 110 ust. 1. 

6. Odpowiedzialność za działania lub zaniechania, o których mowa w ust. 5, jest ograniczona 

do wysokości rzeczywistej szkody. 

7. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za działanie lub zaniechanie Funduszu ponosi 

wyłącznie Fundusz. 
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Art. 39. 

1. Z dniem spełnienia warunku gwarancji Funduszowi przysługuje roszczenie do podmiotu, w 

stosunku do którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, w wysokości sumy środków 

gwarantowanych. Roszczenie przysługuje Funduszowi także po ogłoszeniu upadłości 

podmiotu, co do którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji. 

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Funduszowi bez względu na wartość 

faktycznie dokonanych wypłat środków gwarantowanych. 

[3. Z dniem spełnienia warunku gwarancji deponentowi przysługuje roszczenie do podmiotu 

objętego systemem gwarantowania wyłącznie o zapłatę kwot ponad wartość określoną w 

art. 24 ust. 1 lub 3.] 

<3. Z dniem spełnienia warunku gwarancji deponentowi przysługuje roszczenie do 

podmiotu objętego systemem gwarantowania wyłącznie o zapłatę kwot ponad 

wartość określoną w art. 24 ust. 1 lub 3 oraz równowartość środków, o których 

mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 

Gwarancyjnym.> 

4. W związku z powstaniem zobowiązania Funduszu wobec deponenta z tytułu środków 

gwarantowanych poszczególne wierzytelności deponenta będące podstawą wyliczenia 

środków gwarantowanych należnych deponentowi pomniejsza się proporcjonalnie. 

 

Art. 47. 

1. Zarząd Funduszu określa, w drodze uchwały: 

1)   informacje o podmiocie, za którego pośrednictwem będą realizowane wypłaty 

środków gwarantowanych; 

2)   sposób dokonywania wypłat; 

3)   liczbę deponentów uprawnionych do otrzymania wypłat; 

4)   kwotę stanowiącą sumę środków gwarantowanych należnych deponentom 

uprawnionym do uzyskania wypłat, przekazywaną podmiotowi, o którym mowa w pkt 

1, na wypłaty środków gwarantowanych; 

5)   kwotę środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty, o których mowa w art. 

56 ust. 1 i art. 57 ust. 1, którą podmioty objęte systemem gwarantowania zobowiązane 

są przekazać Funduszowi. 
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2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, Fundusz podaje do publicznej wiadomości w drodze 

ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz przekazuje podmiotom objętym 

systemem gwarantowania zobowiązanym do przekazania środków odpowiadających 

zobowiązaniom do zapłaty i podmiotowi, za którego pośrednictwem będą realizowane 

wypłaty środków gwarantowanych. 

<Art. 47a. 

1. Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości uchwały, o której mowa w art. 47 

ust. 1, Fundusz zwraca się do podmiotu uprawnionego do reprezentacji z żądaniem 

przekazania informacji o: 

1) wysokości całkowitych roszczeń deponenta z tytułu jego udziału w kwocie 

zgromadzonej na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym lub 

zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym; 

2) wysokości roszczenia należnego deponentowi z tytułu jego udziału w kwocie 

zgromadzonej na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym lub 

zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym, nieobjętego ochroną 

gwarancyjną na zasadach określonych w ustawie; 

3) imieniu (imionach) i nazwisku oraz numerze PESEL deponenta, o którym mowa 

w pkt 1 i 2, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – dacie 

urodzenia oraz serii, numerze i typie dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym 

ustalonym przez podmiot uprawniony do reprezentacji, Fundusz przekazuje 

niezwłocznie Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, o którym mowa w 

rozdziale 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214, z 2020 r. poz. 1180, 1639 i 2320 oraz z 

2021 r. poz. …), w celu realizacji wypłaty, o której mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. 

3. Odpowiedzialność za zgodność danych, o których mowa w ust. 1 lub 2, z zapisami w 

księgach rachunkowych podmiotu objętego systemem gwarantowania oraz ze 

stanem prawnym ponosi podmiot uprawniony do reprezentacji.> 

 


	o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

