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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 18 marca 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 660) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa ma na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji 

zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej 

dyrektywę 2009/65/WE i 2014/59/UE („dyrektywa 2019/2162”), stanowiącej wraz 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2160 z dnia 27 listopada 

2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w  postaci 

obligacji zabezpieczonych („rozporządzenie 2019/2160”) część pakietu regulacyjnego 

dotyczącego obligacji zabezpieczonych. Pakiet ten uwzględnia także opinie i rekomendacje 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), który przeprowadził kompleksową 

analizę rozwoju sytuacji regulacyjnej w kontekście ram dotyczących obligacji 

zabezpieczonych w poszczególnych państwach członkowskich, zalecając ich harmonizację na 

poziomie Unii Europejskiej, zgodnie z najlepszymi praktykami nadzorczymi. 

Poza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

(zwanej dalej „ustawą o listach zastawnych”) ustawodawca nowelizuje szereg innych aktów 

prawnych, w tym: ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawę z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe, ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
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zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe, ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawę 

z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawę z dnia 7 września 

2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. 

o obligacjach, ustawę z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji 

finansowych, ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ustawę z dnia 

15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawę z dnia 23 marca 

2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego 

i agentami oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Wdrażając do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy 2019/2162 oraz 

dokonując korekt służących stosowaniu rozporządzenia 2019/2160 w ustawie o listach 

zastawnych przede wszystkim: 

1) wprowadza się definicję pojęcia „list zastawny”, odwołującą się do mechanizmu 

podwójnego regresu, który zapewnia inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń 

zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów 

stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych; 

2) uzupełnia się katalog stosowanych pojęć o „aktywa podstawowa”, „aktywa zastępcze”, 

„aktywa stanowiące zabezpieczenie listów zastawnych”, „pulę aktywów stanowiących 

zabezpieczenie” oraz „nadzabezpieczenie”; 

3) rozszerza się zakres informacji, które będą zawarte w warunkach emisji listów 

zastawnych; 

4) określa się zasady stosowania przez banki krajowe oznaczeń „europejski list zastawny” 

„europejska obligacja zabezpieczona”, „europejski list zastawny (premium)” oraz 

„europejska obligacja zabezpieczona (premium)”; 

5) ustanawia się warunki umożliwiające zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do 

puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych; 
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6) modyfikuje się zasady kalkulacji bufora płynności dla puli aktywów stanowiących 

zabezpieczenie listów zastawnych; 

7) wprowadza się modyfikację wymogu utrzymywania nadzabezpieczenia listów 

zastawnych; 

8) wskazuje się elementy programu emisji listów zastawnych, w ramach którego banki 

hipoteczne będą emitowały listy zastawne po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia 

wydawanego przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

9) wprowadza się dodatkowe wymogi dotyczące monitorowania emitowania listów 

zastawnych przez banki hipoteczne; 

10) wprowadza się wymogi informacyjne dotyczące emitowania listów zastawnych w celu 

umożliwienia inwestorom badania profilu ryzyka danego programu; 

11) ustanawia się szczególne cykliczne obowiązki sprawozdawcze dla banków hipotecznych 

wobec Komisji Nadzoru Finansowego oraz wymogi w zakresie publikowania informacji 

o emisjach listów zastawnych; 

12) ustanawia się uprawnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego do nakładania sankcji 

administracyjnych związanych z emitowaniem listów zastawnych. 

Ustawa ma także na celu:  

1) rozszerzenie kategorii aktywów stanowiących podstawę emisji publicznego listu 

zastawnego, przy jednoczesnym określeniu dodatkowych wymogów w tym zakresie; 

2) wprowadzenie zmian polegających na rezygnacji z limitu dotyczącego ogólnej kwoty 

wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielanych i nabywanych przez banki 

hipoteczne wierzytelności, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu ustawowego, 

zgodnie z którym wartość pojedynczego kredytu nie może przekroczyć bankowo-

hipotecznej wartości nieruchomości; 

3) doprecyzowanie przepisu dotyczącego nominalnej wartości listu zastawnego 

stanowiącej równowartość 100 tys. euro lub przekraczającej tę kwotę;  

4) modyfikację wymogów dotyczących wysokości zobowiązań wynikających 

z wykonywanych przez bank hipoteczny czynności w zakresie zaciągania kredytów 

i pożyczek oraz emitowania obligacji;  

5) uchylenie obecnego wymogu dotyczącego wpisu w księdze wieczystej informacji 

o dokonaniu wpisu do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych. 
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Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, których celem jest poprawa funkcjonowania 

instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, 

a w szczególności zapewnienie większej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek 

publicznych, które są przedmiotem przejęcia. W zakresie instytucji wezwań do zapisywania 

się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych w ustawie przewidziano m.in.:  

1) ustanowienie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jako progu 

przejęcia kontroli rodzącego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji;  

2) ukształtowanie jednolitego modelu wezwania obligatoryjnego jako wezwania 

następczego;  

3) wprowadzenie mechanizmu wezwania dobrowolnego na wszystkie pozostałe akcje 

spółki publicznej;  

4) uwzględnianie ceny pośredniego nabycia akcji spółki publicznej przy ustalaniu ceny 

minimalnej w wezwaniu;  

5) doprecyzowanie przepisów o zabezpieczeniu wezwania; 

6) wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów zobowiązanych do 

ogłoszenia wezwania; 

7) doprecyzowanie zasad odpowiedzialności podmiotu pośredniczącego w wezwaniu;  

8) wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym wzywający będzie zobowiązany do 

wyrównania ceny wszystkim podmiotom, które zbyły akcje w wezwaniu – w  przypadku 

prawomocnego orzeczenia sądu, z którego wynika obowiązek wzywającego do zapłaty 

akcjonariuszowi, który zbył akcje w wezwaniu, wyższej ceny niż cena zapłacona 

w wezwaniu. 

W noweli przewidziano także zmiany polegające na:  

1) uzupełnieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe o przepisy dotyczące 

zasad tworzenia i funkcjonowania instytucjonalnego systemu ochrony, w celu 

umożliwienia także bankom komercyjnym, działającym w formie spółek akcyjnych, 

tworzenia instytucjonalnych systemów ochrony, na zasadach zbliżonych do tych, które 

obowiązują w odniesieniu do banków spółdzielczych, oraz stanowią skuteczny 

mechanizm zapewniający ochronę płynności finansowej i wypłacalności 

uczestniczących w takim systemie banków; rozwiązanie to ma przyczynić się do 
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zwiększenia bezpieczeństwa na rynku finansowym i zwiększyć odpowiedzialność 

samych banków za sektor i jego stabilność;  

2) wprowadzeniu, w szczególności do ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, przepisów regulujących zasady i tryb emisji obligacji przez podmiot 

zarządzający aktywami w ramach instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci 

wydzielenia praw majątkowych oraz usprawnieniu emisji obligacji własnych przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (z gwarancją Skarbu Państwa), w celu obniżenia 

kosztów ewentualnego przeprowadzenia takiej emisji i zapewnienia jej sprawnej 

realizacji; 

3) doprecyzowaniu w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe kategorii 

trzeciej i czwartej w katalogu zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym, 

który jest jednocześnie katalogiem kolejności umorzenia lub konwersji instrumentów 

kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych w przymusowej restrukturyzacji, 

w celu zapewnienia większej operacyjności instrumentów przymusowej restrukturyzacji 

m.in. instrumentu wydzielenia praw majątkowych oraz uwzględnienia w tym katalogu 

także należności jednostki zarządzającej instytucjonalnym systemem ochrony; 

4) umożliwieniu podmiotom podlegającym przymusowej restrukturyzacji, np. bankom 

krajowym, emisji obligacji zaliczanych jako pozycje zobowiązań kwalifikowalnych 

w zakresie wymogu MREL, tj. minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych 

i zobowiązań kwalifikowalnych – ta kategoria zobowiązań w bilansie banku jest 

niezbędna w celu przeprowadzenia skutecznej przymusowej restrukturyzacji (zmiany 

w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach). 

W przepisach przejściowych, dostosowujących i epizodycznych uregulowano wpływ 

nowelizacji na stosunki powstałe pod działaniem przepisów dotychczasowych oraz kwestie 

związane z dostosowaniem adresatów, organów i instytucji do nowych regulacji, a także 

czasowo zmodyfikowano niektóre normy zawarte w systemie prawnym. W szczególności 

przesądzono, że: 

1) do listów zastawnych wyemitowanych przed dniem wejścia w życie ustawy do dnia 

upływu terminu ich zapadalności znajdą zastosowanie nowe regulacje, z wyjątkiem 

przepisu określającego warunki emisji listów zastawnych; 
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2) banki hipoteczne posiadające w dniu wejścia w życie ustawy zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie emisji listów zastawnych będą kontynuowały 

swoją działalność zgodnie z tym zezwoleniem; 

3) do postępowań w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie emisji 

listów zastawnych, a także do postępowań upadłościowych wobec banków 

hipotecznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, 

znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe; 

4) do żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 82 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, ogłoszonego przed dniem wejścia ustawy w życie, a także do żądania 

wykupienia akcji, o którym mowa w art. 83 tej ustawy, złożonego przed dniem wejścia 

w życie ustawy, znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe; 

5) do dnia 31 października 2022 r. zawieszeniu ulega obowiązek wniesienia należnych za 

rok 2022 składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów wnoszonych 

przez banki i oddziały banków zagranicznych na podstawie ustawy o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji;  

6) do dnia 1 stycznia 2032 r zostanie zawieszony obowiązek spełnienia wymogu, o którym 

mowa w art. 97a ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  

(dotyczy funduszy i zobowiązań kwalifikowanych utrzymywanych w celu spełnienia 

wymogu minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych), 

przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. 

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo z dniem 8 lipca 2022 r. Znaczna część przepisów 

wejście w życie w innym terminie. Z dniem następującym po dniu ogłoszenia wejdą w życie 

zmiany w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. 

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wejdą w życie m.in. zmiany w ustawie 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe o przepisy dotyczące zasad tworzenia 

i funkcjonowania instytucjonalnego systemu ochrony wraz z konsekwencjami, a także 

większość zmian dokonywanych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  

wraz z konsekwencjami. Z dniem 30 maja 2022 r. wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 
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29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wraz z konsekwencjami, 

zaś pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia – zmiana warunku 

dotyczącego wykształcenia, które musi posiadać przewodniczący Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz regulacje związane z wynagradzaniem członków Komisji Nadzoru 

Finansowego.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 9 marca 2022 r. Projekt ustawy (druk 

sejmowy nr 2019) został wniesiony przez Rząd w dniu 18 lutego 2022 r. Pierwsze czytanie 

projektu miało miejsce na 49. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 lutego 2022 r. Projekt został 

skierowany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która po rozpatrzeniu projektu na 

posiedzeniu w dniu 2 marca 2022 r. wniosła o jego uchwalanie w brzmieniu zawartym 

w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 2058). 

Na etapie prac w komisji wprowadzono do projektu szereg poprawek precyzujących 

i techniczno-legislacyjnych, które nie wpłynęły na meritum rozwiązań zaproponowanych 

przez Rząd. Drugie czytanie projektu odbyło się na 50. posiedzeniu Sejmu w dniu 8 marca 

2022 r. W jego trakcie zgłoszonych zostało 7 poprawek. Na szczególną uwagę zasługuje 

dodanie przepisu epizodycznego, na podstawie którego do dnia 1 stycznia 2032 r zostanie 

zawieszony obowiązek spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 97a ust. 6 ustawy z dnia 

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

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  (dotyczy funduszy i zobowiązań 

kwalifikowanych utrzymywanych w celu spełnienia wymogu minimalnego poziomu 

funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych), przez spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową. 

Sejm uchwalił ustawę wraz z 6 poprawkami. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 

447 posłów, nikt nie był przeciw, 10 posłów wstrzymało się od głosu. 
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III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 3 lit. b, art. 3 ust. 2a – mając na uwadze , że określenia „wolne od wszelkich 

obciążeń” oraz „wolne od obciążeń” są synonimami, fakt, że użyty w przepisie wyraz 

„wszelkich” nie ma wartości normatywnej oraz biorąc pod uwagę, że w żadnym innym 

przepisie ustawy o listach zastawnych ustawodawca nie stosuje podobnych 

„doprecyzowań”, należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę redakcyjną. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w ust. 2a skreśla się wyraz „wszelkich”; 

 

2) art. 1 pkt 6, art. 7d ust. 1 i 2 – zgodnie z tymi przepisami list zastawny może być 

oznaczony jako „europejski list zastawny” lub „europejska obligacja zabezpieczona”, 

bądź jako „europejski list zastawny (premium)” lub „europejska obligacja 

zabezpieczona (premium)”. W związku z użyciem pomiędzy parami oznaczeń spójnika 

alternatywy łącznej „lub”, nasuwa się pytanie, czy dopuszczalne będzie oznaczenie 

jednego listu zastawnego zarówno jako europejski list zastawny, jak i jako europejska 

obligacja zabezpieczona? Wydaje się, że intencja ustawodawcy jest inna, tzn. list 

zastawny oznaczony jako europejski list zastawny nie może być jednocześnie 

oznaczony jako europejska obligacja zabezpieczona. Jeśli trafnie odczytano ratio 

przepisów, należałoby dokonać korekty użytych w nich spójników. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 6, w art. 7d w ust. 1 i 2 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

 

3) art. 1 pkt 14, art. 18a ust. 1 pkt 3 lit. c – w związku z tym, że w odniesieniu do strony 

umowy o instrument pochodny nie mogą zachodzić jednocześnie przesłanki 

wymienione w dodawanym art. 18a ust. 1 pkt 3 lit. c, a także że przewidziane w art. 13 

w ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe przesłanki oddalenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości są alternatywne rozłącznie, należałoby przyjąć niżej 

sformułowaną poprawkę. Konsekwentnie należałoby zmienić dodawane art. 18a ust. 1 

pkt 4 i art. 33c ust. 2. 

Propozycja poprawki: 
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w art. 1: 

a) w pkt 14, w art. 18a w ust. 1: 

– w pkt 3 w lit. a użyty trzykrotnie,  

– w pkt 4 użyty dwukrotnie, 

b) w pkt 22, w art. 33c w ust. 2 użyty trzykrotnie 

– wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

 

4) art. 1 pkt 15, art. 20a – brzmienie przepisu może sugerować, że w pierwszej jego części 

mowa jest o innym banku hipotecznym niż w części drugiej (że przepis odnosi się do 

dwóch różnych banków hipotecznych). Zapewne nie to było intencją prawodawcy. 

Można założyć, że istotą przepisu jest nałożenie na bank hipoteczny obowiązku 

opracowania i wdrożenia procedury monitorowania utrzymywania ciągłości 

ubezpieczenia od zdarzeń losowych nieruchomości stanowiących zabezpieczenie 

wierzytelności tego banku, przez cały okres, w którym wierzytelności te są wpisane do 

rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.  Należy przy tym wziąć pod uwagę, że 

emisja listów zastawnych należy do podstawowych czynności banku hipotecznego oraz 

fakt, że w innych przepisach ustawy, które dotyczą listów zastawnych, w przypadku gdy 

adresatem normy w nich zakodowanej jest bank hipoteczny, nie określa się tego adresata 

jako bank hipoteczny emitujący listy zastawne.  

    Zakładając, że trafnie odczytano treść przepisu, proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki: 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 15, w art. 20a wyrazy „banku hipotecznego emitującego listy zastawne” 

zastępuje się wyrazami „tego banku”; 

 

5) art. 1 pkt 22, art. 33c ust. 1 pkt 4 – w związku z tym, że w nowym słowniczku ustawy 

o listach zastawnych zdefiniowane zostanie pojęcie „pula aktywów stanowiących 

zabezpieczenie” (art. 2 pkt 8 w nowym brzmieniu), mając na uwadze wynikający z § 10 

Zasad techniki prawodawczej nakaz zachowania w akcie prawnym konsekwencji 

językowej oraz zakładając, że w dodawanym art. 33c w ust. 1 w pkt 4 mowa jest o puli 

aktywów stanowiących zabezpieczenie, należałoby przyjąć niżej sformułowaną 

poprawkę. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 22, w art. 33c w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazów „listów zastawnych”; 

 

6) art. 1 pkt 22, art. 33e ust. 2 pkt 1 – przepis przewiduje, że Komisja Nadzoru 

Finansowego może, w drodze decyzji administracyjnej, ograniczyć działalność banku 

hipotecznego w zakresie dotyczącym emitowania listów zastawnych w razie 

stwierdzenia, że bank hipoteczny przestał spełniać warunki prowadzenia działalności 

w zakresie emitowania listów zastawnych. W związku z tym, że przepis ten został 

sformułowany blankietowo nasuwa się pytanie, o jakich warunkach jest w nim mowa. 

Czy chodzi o warunki formalnoprawne (dotyczące np. formy prawnej i nazwy, 

organizacji i działania,  wyposażenia w kapitał założycielski), czy materialnoprawne 

(związane np. z naruszenie obowiązków /nakazów albo zakazów/ spoczywających na 

banku w związku z wykonywaniem czynności bankowych).  

    Mając na uwadze, wynikający z zasady przyzwoitej legislacji oraz Zasad 

techniki prawodawczej, nakaz zapewnienia odpowiedniej określoności przepisów, 

należałoby rozważyć uściślenie dodawanego art. 33e ust. 2 pkt 1, np. poprzez wskazanie 

przepisów, w których zostały określone warunki prowadzenia działalności danego 

rodzaju. Ewentualna propozycja poprawki zostanie sformułowana po ustaleniu, jaka 

była intencja ustawodawcy w  tej kwestii. 

 

7) art. 1 pkt 22, art. 33e ust. 2 pkt 6 – w związku z tym, że dodawany art. 33d ust. 1 

stanowi o udostępnianiu informacji, a nie ich przekazywaniu, należałoby przyjąć niżej 

sformułowaną poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 22, w art. 33e w ust. 2 w pkt 6 wyraz „przekazuje” zastępuje się wyrazem 

„udostępnia”; 

 

8) art. 1 pkt 22, art. 33g pkt 2 – jedną z przesłanek wymiaru kary pieniężnej przez Komisję 

Nadzoru Finansowego będzie stopień przyczynienia się członka zarządu banku 

hipotecznego odpowiedzialnego za dane naruszenie do powstania naruszenia. 

W związku z tym, że kara pieniężna będzie mogła być nałożona zarówno na członka 
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zarządu banku hipotecznego, jak też na bank hipoteczny jako taki, nasuwa się pytanie, 

czy Komisja Nadzoru Finansowego nakładając karę na bank hipoteczny nie powinna 

brać pod uwagę także stopnia przyczynienia się banku hipotecznego do powstania 

takiego naruszenia. W zależności od okoliczności ten stopień może być bowiem równy. 

Jeśli weźmie się pod uwagę inne podmiotowe przesłanki wymiaru kary, można 

zauważyć, że ustawodawca odnosi je zarówno do banku hipotecznego, jak i członka 

zarządu tego banku. Jeżeli przesłanka, o której mowa w art. 33g pkt 2, miałaby odnosić 

się również do banku hipotecznego, należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 22, w art. 33g w pkt 2 po wyrazach „przyczynienia się” dodaje się wyrazy 

„banku hipotecznego lub”; 

 

9) art. 1 pkt 22, art. 33g pkt 3 – mając na względzie treść dodawanego art. 33f ust. 3 pkt 1, 

należałoby w dodawanym art. 33g pkt 3 skorygować spójnik. 

    Analogicznej zmiany należałoby dokonać w zmienianym art. 89 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Obowiązek i zdarzenie, o których mowa odpowiednio w art. 73 ust. 1 i 2  wskazanej 

ustawy, w nowym brzmieniu, są alternatywne rozłącznie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 22, w art. 33g w pkt 3 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

w art. 11 w pkt 20 w lit. b, w ust. 2 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

 

10) art. 1 pkt 22, art. 33h ust. 1 pkt 5 – mając na uwadze, że sąd nie wydaje prawomocnego 

orzeczenia, ale że orzeczenie sądu uprawomocnia się, a także dążąc do wyeliminowania 

niezręczności językowej („orzeczenie sądu uchylającego decyzję”), proponuje się 

przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 22, w art. 33h w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) prawomocnym orzeczeniu sądu administracyjnego w sprawie uchylenia wydanej 

przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji administracyjnej o nałożeniu na 

podstawie niniejszej ustawy sankcji administracyjnej oraz treści tego orzeczenia.”; 

 

11) art. 1 pkt 22, art. 33i – w związku z tym, że złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy albo skargi do sądu administracyjnego nie jest – jako takie – postępowaniem, 

należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę uściślającą. W poprawce 

uwzględniono ponadto, że złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie 

wyklucza skargi do sądu administracyjnego. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 22, w art. 33i otrzymuje brzmienie: 

„Art. 33i. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego o: 

1) nałożeniu na podstawie niniejszej ustawy sankcji administracyjnej; 

2) złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji administracyjnej 

o nałożeniu na podstawie niniejszej ustawy sankcji administracyjnej oraz o wyniku 

postępowania w tej sprawie; 

3) wniesieniu skargi do sądu administracyjnego na decyzję administracyjną 

o nałożeniu na podstawie niniejszej ustawy sankcji administracyjnej oraz o treści 

orzeczenia sądu administracyjnego w tej sprawie.”; 

 

12) art. 5 pkt 4, art. 105 ust. 1 pkt 4 – uwzględniając nomenklaturę dodawanego art. 130k 

ust. 1 oraz kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej, proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 5 w pkt 4, w pkt 4 po wyrazach „organu zarządzającego” dodaje się wyrazy „systemem 

ochrony”; 
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13) art. 5 pkt 7, art. 130e ust. 3 – przepis ten stanowi, że każdy z uczestników systemu 

ochrony jest obowiązany objąć i posiadać w okresie, kiedy jest stroną umowy systemu 

ochrony, co najmniej minimalną liczbę akcji jednostki zarządzającej, określoną w jej 

statucie i umowie systemu ochrony. Ponieważ dodawane do ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe przepisy dotyczące zasad tworzenia i funkcjonowania 

instytucjonalnego systemu ochrony są odpowiednikiem obowiązujących w tym zakresie 

przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, nasuwa się pytanie, czy ustawodawca 

celowo pozostawił bez zmiany obowiązujący art. 22d ust. 3 tej ustawy. W myśl art. 

22d ust. 3 każdy z uczestników systemu ochrony jest obowiązany objąć i posiadać, do 

dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy systemu ochrony, co najmniej minimalną 

liczbę akcji albo udziałów jednostki zarządzającej, określoną w jej statucie i umowie 

systemu ochrony? Jeżeli nie ma merytorycznych argumentów przemawiających 

za zróżnicowaniem art. 130e ust. 3 dodawanego do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe oraz art. 22d ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, przepisy te powinny 

być ujednolicone. Racjonalny prawodawca powinien być konsekwentny w zakresie 

sposobu wyrażenia swoich myśli, jeśli myśli te są ze sobą zbieżne (analogiczne). 

    Ewentualna propozycja poprawki zostanie sformułowana po ustaleniu, jaka 

była intencja ustawodawcy w analizowanej kwestii. 

 

14) art. 5 pkt 7, art. 130j ust. 5 – zgodnie z tym przepisem wsparcie, o którym mowa 

w dodawanym art. 130j ust. 1 pkt 3 (tj. wsparcie w przypadkach, o których mowa 

w dodawanym art. 130b ust. 2), może być udzielone w związku z przejęciem, o którym 

mowa w art. 146b ust. 1, lub przejęciem, o którym mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 

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

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Problem polega na tym, że 

w dodawanym art. 130b ust. 2 pkt 2 nie przewidziano możliwości udzielania wsparcia 

w ramach systemu ochrony w związku z przejęciem, o którym mowa w art. 174 ust. 1 

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

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Innymi słowy nie da się 

literalnie pogodzić ze sobą dodawanych art. 130j ust. 1 pkt 3, w związku z art. 130b 

ust. 2 pkt 2, oraz art. 130j ust. 5. 
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    Być może należałoby uzupełnić art. 130b ust. 2 pkt 2 i wskazać w nim, że 

system ochrony może wspierać także  przejęcie, o którym mowa w art. 174 ust. 1 

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

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji? 

    Analogiczna uwaga odnosi się do art. 22ha dodawanego do ustawy z dnia 

7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się 

i bankach zrzeszających, w związku z dodawanym do tej ustawy art. 22a ust. 1a. 

    Ewentualna propozycja poprawki (propozycja poprawek) zostanie 

sformułowana po ustaleniu, jaka była intencja ustawodawcy w analizowanej kwestii. 

 

15) art. 6 pkt 3, art. 22ha ust. 2 – w związku z tym, że we wskazanym przepisie mowa jest 

o wsparciu, o którym mowa w dodawanym art. 22a ust. 1a pkt 2, oraz mając na uwadze 

analogiczny przepis dodawany do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

(art. 130j ust. 5), należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę uściślającą 

odesłanie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 6 w pkt 3, w  art. 22ha w ust. 2 po wyrazach „art. 22a ust. 1a” dodaje się wyrazy 

„pkt 2”; 

 

16) art. 7 pkt 1, art. 440 ust. 2 pkt 4 lit. a – w przepisie posłużono się określeniem 

„administracyjna kara grzywny”. Jest to określenie nieprawidłowe z systemowego 

punktu widzenia. W postępowaniu administracyjnym, decyzją administracyjną, nakłada 

się administracyjne kary pieniężne (zob. art. 189a i następne ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego), a nie grzywny (kary grzywny). 

Propozycja poprawki:  

w art. 7 w pkt 1, w pkt 4 w lit. a wyrazy „i administracyjne kary grzywny” zastępuje się 

wyrazami „kary grzywny i administracyjne kary pieniężne”; 

 

17) art. 11 pkt 10, art. 77d ust. 3 – mając na względzie, że zgodnie z dodawanym art. 77d 

ust. 2 akcje nabyte w wyniku wezwania są przenoszone na rzecz wzywającego, a nie 



– 15 – 

wydawane wzywającemu, należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę 

porządkującą. 

Propozycja poprawki: 

w art. 11 w pkt 10, w art. 77d w ust. 3 po wyrazach „wezwania oraz” dodaje się wyraz 

„przeniesienia”; 

 

18) art. 11 pkt 12 lit. a, art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a – mając na uwadze Zasad techniki 

prawodawczej, dotyczące formułowania przepisu zawierającego wyliczenie i poglądy 

doktryny w tej kwestii, należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę techniczno-

legislacyjną.  

Propozycja poprawki: 

w art. 11 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1 w pkt 1 w lit. a: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „rynkowej” dodaje się wyrazy „z okresu”, 

b) w tiret pierwszym i drugim  skreśla się wyrazy „z okresu”; 

 

19) art. 12 pkt 3 lit. b, art. 20 ust. 1a – zgodnie z dodawanym do art. 20 ust. 1a członkowie 

Komisji Nadzoru Finansowego otrzymywać będą miesięczne wynagrodzenie 

w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 

w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W myśl art. 20 pkt 1 

lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza przeciętne 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym do 

7 roboczego dnia lutego każdego roku. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, 

czy fakt, że w styczniu danego roku nie jest jeszcze znane przeciętne wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, nie będzie stanowiło 

praktycznego problemu w zakresie ustalenia maksymalnego dopuszczalnego 

miesięcznego wynagrodzenia członka Komisji, a w rezultacie wysokości jego 

miesięcznego wynagrodzenia. Nie będzie oczywiście problemu w przypadku, gdy 
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przeciętne wynagrodzenie rok do roku wzrośnie, niemniej tworząc przepisy trudno 

(a nawet nie powinno się) zakładać, że wzrost taki będzie czymś stałym i naturalnym. 

Wydaje się, że problem pojawi się wówczas, gdy przeciętne wynagrodzenie 

w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym rok do roku będzie niższe. 

    Ewentualna propozycja poprawki (propozycja poprawek) zostanie 

sformułowana po ustaleniu, jaka była intencja ustawodawcy w analizowanej kwestii. 

 

20) art. 13 pkt 6, art. 26e ust. 2 – użyty na końcu przepisu rzeczownik „egzekwowanie” 

powinien odnosić się do „zwrotu kwoty” albo szerzej „dochodzenia zwrotu kwoty”, 

a nie do „pomocy” jako takiej (dochodzenie zwrotu kwoty, a nie obowiązek pomocy). 

Mając na uwadze wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, należałoby przyjąć 

niżej sformułowaną poprawkę redakcyjną. 

Propozycja poprawki: 

w art. 13 w pkt 6, w art. 26e ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin jest właściwy 

w zakresie pomocy publicznej udzielonej na podstawie niniejszej ustawy w formie 

dotacji z budżetu państwa i skarbowych papierów wartościowych, w tym do 

dochodzenia zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej 

wraz z odsetkami, w przypadku obowiązku zwrotu pomocy, oraz jego egzekwowania.”; 

 

21) art. 16 pkt 1, art. 2 pkt 71a – mając na względzie komunikatywność definicji pojęcia 

„umowy finansowe” oraz biorąc pod uwagę, że zakresem tego pojęcia mają być objęte 

nie tylko umowy, ale również prawa majątkowe, proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki: 

Propozycja poprawki: 

w art. 16 w pkt 1, w pkt 71a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„umowy finansowe:”; 

 

22) art. 16 pkt 10, art. 113 ust. 1f – zgodnie z tym przepisem, Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny będzie obowiązany zamieszczać na swojej stronie internetowej uchwały 

Zarządu Funduszu o powołaniu zarządu, rady nadzorczej, zmianie statutu lub umowy 
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spółki podmiotu w restrukturyzacji. Nasuwa się pytanie, czy zakresem tego obowiązku 

nie powinny być objęte również uchwały dotyczące zmiany zarządu lub rady nadzorczej 

spółki podmiotu w restrukturyzacji. Nie można wykluczyć, że w toku działalności spółki 

będzie dochodziło do zmian osobowych w składach jej organów. Trzeba mieć przy tym 

na względzie, że opublikowanie przez Fundusz uchwał, o których mowa w dodawanym 

przepisie, będzie warunkiem ich wejścia w życie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 16 w pkt 10, w ust. 1f zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Fundusz niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej uchwały 

Zarządu Funduszu o powołaniu zarządu lub rady nadzorczej, zmianie w składach tych 

organów oraz o zmianie statutu albo umowy spółki podmiotu w restrukturyzacji.”; 

 

23) art. 16 pkt 22 lit. c, art. 188 ust. 6 – w związku z tym, że w art. 73 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych będzie więcej niż jeden 

przepis, należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 16 w pkt 22 w lit. c, w ust. 6 wyraz „przepisu” zastępuje się wyrazem „przepisów”; 

 

24) art. 16 pkt 30 lit. b, art. 226 ust. 3a – zastosowana w nowelizowanym art. 226 ust. 3a 

technika odesłania może sugerować, że w ust. 3 tego artykułu będą więcej niż cztery 

elementy wyliczenia. Analogiczna uwaga odnosi się do dodawanego art. 234a ust. 1 

(art. 16 pkt 35 noweli). 

Propozycja poprawki: 

w art. 16: 

a) w pkt 30 w lit. b, w ust. 3a, 

b) w pkt 35, w art. 234a w ust. 1 

– skreśla się wyrazy „pkt 1–4”; 

 



– 18 – 

25) art. 16 pkt 32, art. 229a – mając na uwadze strukturę ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (podział na działy i rozdziały) oraz fakt, że zastosowane 

odesłanie musi być precyzyjne (§ 156 Zasad techniki prawodawczej), należałoby 

przyjąć niżej sformułowaną poprawkę techniczno-legislacyjną.  

    Analogiczna uwaga odnosi się do nowelizowanego art. 270 ust. 2 (art. 16 

pkt 38 noweli). 

Propozycja poprawki: 

w art. 16: 

a) w pkt 32, w art. 229a po wyrazach „rozdziale 18a” 

b) w pkt 38, w ust. 2 po wyrazach „rozdziale 7” 

– dodaje się wyrazy „niniejszego działu”; 

 

26) art. 16 pkt 33, art. 229c ust. 2 i art. 229d ust. 2 – w dodawanym art. 229c ust. 2 

przewidziano, że obligacja może być: zarówno imienna, jak i na okaziciela (pkt 2), 

zarejestrowana zarówno w depozycie papierów wartościowych, jak i systemie rejestracji 

papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot zagraniczny (pkt 3), emitowana 

zarówno w kraju, jak i za granicą (pkt 4), nominowana w złotych, jaki i walucie obcej 

(pkt 5). Natomiast w dodawanym art. 229d ust. 2 wskazuje się, że warunki emisji 

konkretnych obligacji mają zawierać m.in.: cenę emisyjną i sposób jej ustalenia (pkt 6), 

wysokość oprocentowania i sposób jego obliczania (pkt 7), a także informację 

o zabezpieczeniu i jego braku (pkt 12). 

    W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy na pewno zgodne z wolą 

ustawodawcy było zastosowanie w wymienionych przepisach spójnika alternatywy 

łącznej („lub”), a nie spójnika alternatywy rozłącznej („albo”). Wydaje się (biorąc m.in. 

pod uwagę przepisy ustawy podstawowej z punktu widzenia obligacji i ich emisji 

tj. ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach – oczywiście ze świadomością treści 

dodawanego art. 229b ust. 2), że nie to było intencją prawodawcy. Zakładając, że trafnie 

odczytano intencję, we wskazanych przepisach należałoby uporządkować spójniki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 16, w  pkt 33, w art. 229c w ust. 2 w pkt 2–5 oraz w art. 229d w ust. 2 w pkt 6, 7 i 12 
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wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

 

27) art. 16 pkt 33, art. 229e wprowadzenie do wyliczenia – mając na względzie, że 

w odniesieniu do zbycia obligacji prawodawca nie używa rzeczownika „sprzedaż”, ale 

„emisja” (zob. art. 33 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach), należałoby 

rozważyć przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. Należy pamiętać, że art. 229e 

określa de facto tryby emisji obligacji. 

Propozycja poprawki: 

w art. 16 w pkt 33, w art. 229e we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „Sprzedaż” zastępuje 

się wyrazem „Emisja”; 

  

28) art. 16  pkt 40 lit. b, art. 287 ust. 2b – mając na uwadze m.in. art. 320 ust. 4 pkt 1 ustawy 

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

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz mając na uwadze, że 

nie budzi żadnych wątpliwości, o jakim Komitecie Stabilności Finansowej 

w analizowanym przepisie jest mowa (odesłanie nie ma żadnej wartości normatywnej), 

należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 16 w pkt 40 w lit. b, w ust. 2b skreśla się wyrazy „, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

ustawy o nadzorze makroostrożnościowym”; 

 

29) art. 23, art. 24 i art. 25 wprowadzenie do wyliczenia – w celu zapewnienia należytej 

czytelności regulacjom intertemporalnym zawartym we wskazanych przepisach, 

należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę redakcyjną. 

Propozycja poprawki: 

w art. 23, w art. 24 i w art. 25 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „oraz stosuje się 

przepis art. 7a ustawy zmienianej w art. 1,” zastępuje się wyrazami „który stosuje się”; 

 

30) art. 25 – zgodnie z tym przepisem, do listów zastawnych wyemitowanych przed dniem 

wejścia w życie opiniowanej ustawy w ramach tego samego Międzynarodowego 
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Numeru Identyfikacyjnego Papierów Wartościowych (emisje ciągłe), nie dłużej jednak 

niż do dnia 8 lipca 2024 r., będzie się stosowało przepisy ustawy o listach zastawnych, 

w brzmieniu nadanym opiniowaną ustawą, z wyjątkiem art. 7a tej ustawy, który będzie 

stosowany w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli łącznie będą spełnione określone 

w  regulacji intertemporalnej warunki. W związku z tym nasuwa się pytanie jaki reżim 

prawny będzie stosowany do listów zastawnych wyemitowanych przed dniem wejścia w 

życie nowelizacji w przypadku niespełnienia warunków określonych w art. 25 oraz po 8 

lipca 2024 r.? 

 

31) art. 30 – w związku ze zmianą oznaczenia artykułów podczas prac nad projektem 

opiniowanej ustawy w Sejmie, należałoby dokonać korekty odesłania sformułowanego 

w art. 30. Przepis ten powinien odsyłać do art. 28 ust. 1 lub 2, a nie art. 26 ust. 1 lub 2. 

Propozycja poprawki: 

w art. 30 wyrazy „art. 26 ust. 1 lub 2” zastępuje się wyrazami „art. 28 ust. 1 lub 2”; 

 

32) art. 33 ust. 1 – w trakcie prac nad projektem w Sejmie, poprawką zgłoszoną w drugim 

czytanie dodano przepis epizodyczny, który do dnia 1 stycznia 2032 r. zawiesza 

obowiązek spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 97a ust. 6 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dotyczy funduszy i zobowiązań 

kwalifikowanych utrzymywanych w celu spełnienia wymogu minimalnego poziomu 

funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych), przez spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową. W związku z tym, że opiniowana ustawa nie dokonuje 

zmian w odniesieniu do art. 97a ust. 6 wymienionej ustawy, art. 33 ust. 1 opiniowanej 

ustawy nie mieści się w zakresie regulacji tej ustawy. Zgodnie z § 93 ust. 1 i 2 Zasad 

techniki prawodawczej, ustawa zmieniająca może zawierać jedynie przepisy 

uchylające, przepisy zastępujące lub przepisy uzupełniające przepisy ustawy zmienianej, 

a w razie potrzeby – także przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące, 

konieczne ze względu na dokonywaną nowelizację. W ustawie zmieniającej nie 

powinno się zamieszczać przepisów regulujących sprawy nieobjęte zakresem 

unormowania ustawy zmienianej. Trudno uznać, że art. 33 ust. 1 jest następstwem 

(konsekwencją) którejkolwiek ze zmian dokonywanych opiniowaną ustawą. 
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   Jeżeli wolą ustawodawcy jest zawieszenie w odniesieniu do spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej wymogów, o których mowa w art. 97a ust. 6 ustawy 

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

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (przepis ten wszedł 

w życie 15 września 2021 r.), należałoby znowelizować tę ustawę, dodając do niej 

przepis epizodyczny.  

    Niezależnie od powyższego w odniesieniu do przepisu art. 33 ust. 1 może 

pojawić się zastrzeżenie odnośnie do trybu, w jakim znalazł się on w opiniowanej 

ustawie. Przepis epizodyczny dodano niejako „przy okazji” poprawką zgłoszoną 

w drugim czytaniu. Przepis ten realizuje koncepcję (pomysł) ustawodawcy, które nie 

pozostaje w  związku tematycznym, merytorycznym i funkcjonalnym z istotą (meritum) 

zmian dokonywanych w nowelizowanych ustawach. Można mówić jedynie o luźnym 

związku pomiędzy art. 33 ust. 1, a pozostałymi przepisami ustawy, który to związek 

sprowadza się do tego, że dodany przepis zawiesza stosowanie regulacji zawartej 

w jednej z nowelizowanych ustaw. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy – przedmiotem 

projektu ustawy nie była problematyka wymogu utrzymywania przez spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych. 

Przepis art. 33 ust. 1 stanowi „nowość normatywną” i wykracza tym samym poza 

przedmiot i cel projektu ustawy. 

    Zgodnie z art. 119 ust. 1 Konstytucji Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech 

czytaniach. Zasada trzech czytań oznacza konieczność trzykrotnego rozpatrywania przez 

Sejm tego samego projektu ustawy. Ewentualne poprawki polegające na uzupełnieniu 

projektu ustawy o nową treść powinny pozostawać w związku z projektem złożonym 

w Sejmie, przy czym konieczne jest, aby relacja ta miała wymiar nie tylko formalny, ale 

również merytoryczny, tzn. konkretne poprawki dotyczące projektu powinny 

odpowiednio wiązać się z jego treścią – zmierzać do modyfikacji pierwotnej treści 

projektu, a nie do stworzenia nowego projektu. Dopuszczalny zakres poprawek nie 

powinien wychodzić poza zakres przedmiotowy projektu, lecz generalnie pogłębiać ten 

zakres.1) Wszelkie treści normatywne wykraczające poza powyżej określone ramy 

poprawki powinny być poddane wszystkim etapom procesu legislacyjnego, co ma 

eliminować ryzyko ich niedopracowania lub przypadkowości. Odmienne stanowisko 

                                                 
1)  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r. (sygn. K 3/98). 
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oznaczałoby obejście konstytucyjnych wymagań dotyczących inicjatywy 

ustawodawczej i trzech czytań projektu”.2) 

     

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 
 

                                                 
2) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. (sygn. P 11/08). 


