
 

 

Druk nr 2863-A    

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku 

finansowym (druk nr 2812) 
 

 

Sejm na 71 posiedzeniu w dniu 7 listopada 2018 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2863  

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

8 listopada 2018 r.  

 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1: 

a) dodać nową zmianę dotyczącą art. 12 w brzmieniu: 

„…) w art. 12 w ust. 4 po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu: 

„24a) otrzymanych środków z tytułu wsparcia, o którym mowa w art. 268a ust. 

2 pkt 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

podmiotowi przejmującemu bank;”,”, 



b) dodać nową zmianę dotyczącą art. 17 w brzmieniu: 

„c) po pkt 56 dodaje się pkt 56a w brzmieniu: 

„56a) otrzymane środki, przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

podmiotowi przejmującemu bank w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o 

której mowa w art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 

oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie, w jakim stanowią one 

pokrycie powstałych po przejęciu strat banku przejmującego, dotyczących 

przejętych praw majątkowych, nieuznawanych za koszty uzyskania 

przychodów;”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Uwaga: dodawane zmiany powinny wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawkami nr 3 i 16 

 

2) w art. 1 skreślić pkt 2; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawkami nr 11, 12, 13, 17 i 18.  

Konsekwencją ich przyjęcia będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 14 i 22. 

 

3) w art. 2 po pkt 2 dodać pkt 3–5 w brzmieniu: 

„3) w rozdziale 12 po oddziale AA dodaje się oddział AB w brzmieniu: 

,,AB. Przejęcie banku 

Art. 146b. 1. W razie obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej poziomu 

określonego w art. 128 ust. 1 albo powstania niebezpieczeństwa obniżenia 

tej sumy poniżej poziomu określonego w art. 128 ust. 1, Komisja Nadzoru 

Finansowego może podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny bank za 

zgodą banku przejmującego, jeżeli nie zagrozi to bezpieczeństwu środków 

gromadzonych na rachunkach w banku przejmującym, obniżeniem 

funduszy własnych banku przejmującego poniżej poziomu określonego 

zgodnie z art. 128 ust. 1, ani nie stworzy takiego niebezpieczeństwa, oraz 

nie zagrozi to spełnianiu wymogu, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy 

o nadzorze makroostrożnościowym, przez bank przejmujący. Decyzja może 

zawierać warunki i terminy przejęcia banku przez inny bank. 

2. W przypadku gdy jest to konieczne ze względu na sytuację banku 

przejmowanego, Komisja Nadzoru Finansowego może udzielić zezwolenia 

na przejęcie mimo czasowego niespełniania przez bank przejmujący 

wymogu, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze 

makroostrożnościowym.   

3. Wobec banku spółdzielczego Komisja Nadzoru Finansowego może także 

wydać decyzję, o której mowa w ust. 1, jeżeli bank spółdzielczy nie spełnia 



obowiązku zrzeszania się, zgodnie z art. 16 ustawy o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji, o 

której mowa w ust. 1. 

5. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis  art. 

147 ust. 3.  

Art. 146c. 1. Z dniem określonym w decyzji, o której mowa w art. 146b ust. 1: 

1) zarząd banku albo zarząd komisaryczny przejmowanego banku ulegają 

rozwiązaniu, a kompetencje innych organów banku, z zastrzeżeniem 

art. 147 ust. 3, zostają zawieszone; 

2) bank przejmujący obejmuje zarząd majątkiem banku przejętego; 

3) wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez przejęty bank. 

2. Bank przejmujący dwukrotnie ogłasza w dzienniku o zasięgu 

ogólnopolskim, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na swojej 

stronie internetowej decyzję o przejęciu banku oraz wzywa wierzycieli tego 

banku do zgłoszenia roszczeń w terminie miesiąca od dnia ostatniego 

ogłoszenia. Obowiązek ten nie dotyczy wierzycieli z tytułu rachunków 

bankowych. W przypadku banków spółdzielczych wystarczające jest 

ogłoszenie w piśmie lokalnym, Monitorze Spółdzielczym oraz na stronie 

internetowej banku przejmującego. 

Art. 146d. 1. Z dniem przejęcia bank przejmujący wchodzi we wszystkie prawa i 

obowiązki banku przejmowanego. 

2. Bank przejmujący sporządza sprawozdanie finansowe banku 

przejmowanego na dzień poprzedzający dzień przejęcia. 

3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 2, powinno być zbadane 

przez biegłego rewidenta. 

4. Bank przejmujący zgłasza do właściwego rejestru sądowego przejęcie 

banku wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru banku przejmowanego 

oraz sprawozdaniem finansowym banku przejmowanego zbadanym przez 

biegłego rewidenta. 

Art. 146e. Fundusze własne banku przejętego przeznacza się na pokrycie strat 

bilansowych tego banku.  

Art. 146f. 1. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli banku przejętego bank 

przejmujący dokonuje wypłat akcjonariuszom banku przejętego z jego 

pozostałego majątku proporcjonalnie do wysokości posiadanego uprzednio 

kapitału, a w przypadku banku spółdzielczego – wypowiada członkostwo 

członkom banku przejętego, skutkujące przyznaniem prawa do wypłaty 

członkom banku przejętego wartości ich udziałów proporcjonalnie do 

wysokości funduszu udziałowego przejmowanego banku, ustalonego na 

dzień przejęcia albo wydaje akcjonariuszom tego banku akcje własne. Bank 

przejmujący dokonuje wypłaty w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji 

przejęcia we właściwym rejestrze sądowym.  

2. Wydanie akcji własnych następuje po ustalonej cenie emisyjnej, nie wyższej 

jednak niż wartość księgowa akcji. Wartość prawa do funduszu 

udziałowego jest ustalana przy uwzględnieniu ostatniego zatwierdzonego 

bilansu banku przejmującego. 



3. W przypadku gdy przejęcie banku jest przyczyną szkody, której naprawienie 

dochodzone jest na zasadach ogólnych, poszkodowany nie może żądać 

naprawienia poniesionej szkody poprzez zapłatę kwoty wyższej niż różnica 

między kwotą, która zostałaby uzyskana w przypadku wydania przez sąd 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku, a kwotą uzyskaną w wyniku 

zaspokojenia wierzytelności albo wartością akcji albo udziałów ustaloną 

zgodnie z ust. 1. Ustalenia różnicy kwot, o której mowa w zdaniu  

poprzednim, dokonuje się przy założeniu, że w dniu przejęcia, określonym 

w decyzji, o której mowa w art. 146b ust. 1, sąd wydał postanowienie o 

ogłoszeniu upadłości banku.  

Art. 146g. Bank przejmujący może żądać zmiany treści zobowiązania zaciągniętego 

przez czynność prawną banku przejętego w okresie roku przed przejęciem, 

jeżeli w wyniku tej czynności druga strona uzyskała korzyść na warunkach 

korzystniejszych od stosowanych wówczas przez bank przejęty.”; 

4) w art. 158: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Jeżeli według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego 

aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd 

banku, zarząd komisaryczny lub likwidator powiadamiają o tym 

niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego, która wydaje decyzję o 

zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o 

ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie podejmuje 

decyzję o jego przejęciu przez inny bank, za zgodą banku przejmującego, 

albo występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. 

2. Jeżeli z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie 

reguluje on swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków, o których 

mowa w art. 2 pkt 68 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, wobec deponentów w rozumieniu art. 2 pkt 

3 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego, w terminie 5 dni roboczych 

od dnia stwierdzenia tej okoliczności, wydaje decyzję o zawieszeniu 

działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został 

on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie podejmuje decyzję o jego 

przejęciu przez inny bank, za zgodą banku przejmującego, albo występuje 

do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. W przypadku banku spółdzielczego powiadomienie, o którym mowa w 

ust. 1, może być złożone także przez bank zrzeszający, który zawarł umowę 

zrzeszeniową z bankiem zrzeszonym, lub jednostkę zarządzającą systemem 

ochrony, którego uczestnikiem jest ten bank spółdzielczy. 

3b. Podejmując decyzje o przejęciu banku przez inny bank, o których mowa w 

ust. 1 i 2, Komisja Nadzoru Finansowego, w przypadku gdy wartość 

przejmowanych praw majątkowych jest niższa niż wartość przejmowanych 

zobowiązań banku, uwzględnia deklarację udzielenia wsparcia w formach, 

o których mowa w art. 268a ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 

r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  



„5. Decyzje o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu 

komisarycznego oraz o przejęciu banku przez inny bank, o których mowa 

w ust. 1 i 2, są podawane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w 

dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym. O podjętych decyzjach Komisja Nadzoru Finansowego 

zawiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.”, 

d) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie 

„Przepisy ust. 1–3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do oddziału banku 

zagranicznego, który przystąpił do polskiego systemu gwarantowania, z tym 

że:”, 

e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Przepisy art. 146c–146f stosuje się odpowiednio.”; 

5) po art. 158 dodaje się art. 158a w brzmieniu: 

,,Art. 158a. 1. W przypadku udzielenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wsparcia, 

o którym mowa w art. 268a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, instrumenty kapitałowe oraz pożyczki 

podporządkowane przejmowanego banku, o których mowa w art. 127 ust.1, 

podlegają umorzeniu do wysokości strat przejmowanego banku, 

zidentyfikowanych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, o 

którym mowa w art. 146d ust. 2, i niepokrytych dotychczas przez fundusze 

własne.  

2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w zakresie, w jakim jest ono 

niezbędne w celu zapewnienia zgodności warunków udzielenia wsparcia z 

zasadami pomocy państwa obowiązującymi w Unii Europejskiej. 

3. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje z dniem przejęcia. 

4. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w kolejności odwrotnej do 

kolejności zaspokajania należności, o której mowa w art. 440 ust. 2 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, 

2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544, 1629). 

5. Umorzeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają zobowiązania z tytułu 

kapitału i należnych odsetek. 

6. Jeżeli nie jest konieczne całkowite umorzenie instrumentów kapitałowych 

lub zobowiązań podporządkowanych, podlegają one umorzeniu 

proporcjonalnie w zakresie, w jakim jest ono niezbędne w celu zapewnienia 

zgodności warunków udzielenia wsparcia z zasadami pomocy państwa 

obowiązującymi w Unii Europejskiej. 

7. Jeżeli instrumenty kapitałowe lub zobowiązania podporządkowane 

podlegają częściowemu umorzeniu, warunki umowne w pozostałym 

zakresie nie ulegają zmianie, z wyłączeniem podstawy naliczania odsetek z 

tytułu instrumentu kapitałowego lub pożyczki podporządkowanej. 

8. W przypadku przejęcia banku na podstawie art. 158 ust. 1 i 2 oraz udzielenia 

wsparcia, o którym mowa w art. 268a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 

oraz przymusowej restrukturyzacji, wartość i zakres umorzenia, o którym 

mowa w ust. 1, wskazywana jest w sprawozdaniu finansowym 

sporządzonym na dzień poprzedzający dzień przejęcia. 



9. Bank przejmujący ogłasza na swojej stronie internetowej oraz stronie 

internetowej banku przejmowanego informację o umorzeniu, o którym 

mowa w ust. 1.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Uwaga: art. 2 pkt 3–5 powinny wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

 

4) po art. 4 dodać art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. …) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. Dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy są: Dziennik 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dzienniki urzędowe 

ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki 

urzędowe urzędów centralnych, Dziennik Urzędowy Komisji 

Nadzoru Finansowego oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.”; 

2) w art. 12 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu: 

„1a. W Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza 

się: 

1) uchwały i decyzje Komisji Nadzoru Finansowego,  

2) obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty oraz inne akty lub 

dokumenty, 

3) rejestry (listy) 

– jeżeli przepisy odrębne tak stanowią. 

1b. W przypadku gdy z przepisów odrębnych nie wynika obowiązek 

ogłoszenia uchwały Komisji w Dzienniku Urzędowym Komisji 

Nadzoru Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego może 

zdecydować o ogłoszeniu podjętej uchwały w Dzienniku Urzędowym 

Komisji Nadzoru Finansowego. 

1c. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego może skierować do 

ogłoszenia również inne niż określone w ust. 1a obwieszczenia, 

ogłoszenia lub komunikaty, o ile są związane z zadaniami organów 

Urzędu Komisji.”; 

3) w art. 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wydaje Dziennik 

Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego.”; 

4) w art. 24: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dzienników 

urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 1, 1a, 3 i 4, oraz 

wojewódzkich dzienników urzędowych.”, 

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 



„1) wzory graficzne winiet Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, 

dzienników urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 1, 1a, 3 i 4, 

oraz wojewódzkiego dziennika urzędowego, z uwzględnieniem 

jednolitości tych wzorów oraz cech wyróżniających dzienniki 

urzędowe spośród innych wydawnictw.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Uwaga: poprawkę nr 4 należy głosować łącznie z poprawkami nr 6 i 23 

 

 

5) w art. 7 skreślić pkt 5 i 6; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

6) w art. 9 w pkt 3 dodać zmianę w brzmieniu: 

„…) w art. 4 uchyla się ust. 3”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

7) w art. 9 skreślić pkt 4; 

– KP PO 

– odrzucić 

Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 7 będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 8. 

 

8) w art. 9: 

a) pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) w art. 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch Zastępców 

Przewodniczącego i jedenastu członków.”, 

b) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5–10 w 

brzmieniu: 

„5) przedstawiciel Marszałka Sejmu; 

6) przedstawiciel Marszałka Senatu; 

7) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów; 

8) przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 

9) przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

10) przedstawiciel ministra-członka Rady Ministrów właściwego do spraw 

koordynowania działalności służb specjalnych, a jeżeli nie został 

wyznaczony – przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów.”, 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 



„5. Członkowie Komisji, o których mowa w ust. 2 pkt 8–10, uczestniczą 

w posiedzeniach Komisji wyłącznie z głosem doradczym.”,”, 

b) pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym, w obecności co najmniej czterech osób wchodzących w jej skład, 

w tym Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy. Członkowie Komisji, 

o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 8–10, nie biorą udziału w głosowaniu ani 

nie są uwzględniani przy liczeniu kworum. W razie równej liczby głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji, a w razie jego nieobecności – 

głos Zastępcy Przewodniczącego Komisji upoważnionego do kierowania 

pracami Komisji.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

9) w art. 9 w pkt 9 po wyrazach „Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,” dodać 

wyrazy „a także funkcjonariuszom, żołnierzom i pracownikom odpowiednio:”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

10) w art. 9 skreślić pkt 10; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

11) w art. 9 w pkt 18 skreślić art. 19e; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

12) w art. 10 skreślić pkt 3; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

13) skreślić art. 15; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

14) w art. 15: 

a) skreślić pkt 2 i 3, 

b) w pkt 5: 

– art. 43a nadać brzmienie: 

„Art. 43a. Środkami Funduszu dysponuje Rzecznik, na wniosek Rady Edukacji 

Finansowej.”, 

– w art. 43b: 



– –  wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie edukacji finansowej, 

w szczególności na:”, 

– – dodać ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Obsługę i realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia 

Rzecznik.”, 

– w art. 43c ust. 7 i 8 nadać brzmienie: 

„7. Z tytułu obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu, 

Rzecznikowi przysługuje wynagrodzenie, nie wyższe niż 3% przychodów, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1–3. 

8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość i sposób obliczania wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 7, oraz terminy jego wypłaty, uwzględniając koszty Rzecznika 

ponoszone w związku z obsługą i realizacją zadań finansowanych ze 

środków Funduszu.”, 

– w art. 43d: 

– – w ust. 1 skreślić pkt 4, 

– – ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych powołuje w skład 

Rady Edukacji Finansowej: 

1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw instytucji 

finansowych; 

2) przedstawiciela ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania; 

3) przedstawiciela Rzecznika; 

4) przedstawiciela Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów; 

5) przedstawiciela Przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Finansowego; 

6) przedstawiciela Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 

7) przedstawiciela Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 

S.A.; 

8) przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 

9) przedstawiciela Polskiego Funduszu Rozwoju Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy 

z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182); 

10) przedstawiciela Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A.”, 

– – po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych powołuje 

Przewodniczącego Rady Edukacji Finansowej spośród członków 

Rady Edukacji Finansowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1.”, 

– – w ust. 4 wyrazy „5 członków” zastąpić wyrazami „6 członków”, 

– – dodać ust. 7 w brzmieniu: 



„7.  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze 

rozporządzenia, regulamin pracy Rady Edukacji Finansowej, mając na 

uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rady 

Edukacji Finansowej.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

15) po art. 16 dodać art. 16a w brzmieniu: 

„Art. 16a. W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców 

znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt 

mieszkaniowy (Dz. U z 2015 r., poz. 1925) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W celu uzyskania wsparcia kredytobiorca składa do kredytodawcy 

wniosek.”; 

2) w art. 16 uchyla się ust. 7.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Uwaga: art. 16a powinien wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

 

16) po art. 16a dodać art. 16b w brzmieniu: 

„Art. 16b. W  ustawie  z  dnia  10  czerwca  2016  r.  o  Bankowym  Funduszu  

Gwarancyjnym, systemie  gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 685, 

723 i 1637) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Do zadań Funduszu w zakresie restrukturyzacji banków, w których 

powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności, z wyłączeniem banków 

hipotecznych, należy: 

1) udzielanie wsparcia na rzecz działalności restrukturyzowanego 

banku bankom przejmującym; 

2) kontrola prawidłowości wykorzystania wsparcia, o którym mowa w 

pkt 1, oraz monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i 

systemu zarządzania banku uczestniczącego w restrukturyzacji 

banku, na którego działalność Fundusz udzielił wsparcia.”; 

2) w art. 8 w pkt 9 w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k 

w brzmieniu: 

„k) zasad i form udzielania wsparcia oraz dochodzenia zwrotu środków z 

tytułu udzielenia wsparcia w związku z restrukturyzacją banków;”; 

3) po dziale IV dodaje się dział IVa w brzmieniu: 

„Dział IVa 

Restrukturyzacja banków 

Art. 268a. 1. Realizując zadania, o których mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1, 

Fundusz może udzielać wsparcia na rzecz działalności 



banku, w związku z jego restrukturyzacją, podmiotom 

przejmującym bank.  

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić poprzez: 

1) objęcie akcji banku przejmującego; 

2) udzielenie pożyczki lub gwarancji; 

3) udzielenie gwarancji całkowitego lub częściowego 

pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z 

przejmowanymi prawami majątkowymi lub 

przejmowanymi zobowiązaniami; 

4) udzielenie dotacji na pokrycie różnicy między wartością 

przejmowanych praw majątkowych i przejmowanych 

zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na 

rachunkach deponentów banku przejmowanego do 

wysokości przejmowanych zobowiązań z tytułu tych 

środków, pomniejszonych o przewidywane kwoty 

zaspokojenia roszczeń Funduszu z tytułu wypłaty 

środków gwarantowanych w postępowaniu 

upadłościowym w przypadku, gdyby na dzień przejęcia 

sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości 

przejmowanego banku. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przepisu art. 25 

ust. 1 ustawy – Prawo bankowe nie stosuje się. 

Art. 268b. Warunkiem udzielenia przez Fundusz wsparcia, o którym 

mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1, jest w szczególności: 

1) uznanie przez Zarząd Funduszu przedstawionych przez 

bank przejmujący wyników badania sprawozdania 

finansowego dotyczącego działalności 

restrukturyzowanego banku sporządzonego na dzień 

poprzedzający dzień przejęcia; 

2) wykazanie, że koszty restrukturyzacji banku nie 

przekraczają kosztów zadań realizowanych przez 

Fundusz na podstawie ustawy w zakresie funkcjonowania 

obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów; 

3) wykorzystanie dotychczasowych funduszy własnych 

przejmowanego banku na pokrycie strat; 

4) zabezpieczenie wierzytelności gwarantujące zwrot pełnej 

kwoty wsparcia wraz z odsetkami - w przypadku wsparcia 

w formie, o której mowa w art. 268a ust. 2 pkt 2. 

Art. 268c. Bank biorący udział w restrukturyzacji banku, na którego 

działalność udzielono wsparcia, jest obowiązany udzielać na 

żądanie Funduszu informacji niezbędnych do oceny ryzyka 

braku zwrotu udzielonego wsparcia lub strat związanych z 

przejmowanymi prawami majątkowymi lub zobowiązaniami. 

Art. 268d. Działania, o których mowa w niniejszym dziale, mogą być 

podejmowane i prowadzone po uzyskaniu decyzji Komisji 

Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem.”; 

4) w art. 272 w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 



,,Środki funduszu gwarancyjnego banków mogą także służyć realizacji 

zadań Funduszu, o których mowa w art. 5 ust. 2a.”; 

5) w art. 304 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku: 

1) zawieszenia działalności podmiotu krajowego, 

2) wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec podmiotu 

krajowego lub banku zagranicznego, 

3) wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o przejęciu 

kasy albo o przejęciu wybranych praw lub zobowiązań kasy, 

4) wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o przejęciu 

banku, 

5) wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o likwidacji 

podmiotu krajowego, 

6) ogłoszenia upadłości podmiotu krajowego lub banku zagranicznego 

– podmiot uprawniony do reprezentacji przekazuje do Funduszu środki w 

wysokości równowartości zobowiązań do zapłaty podmiotów, o których 

mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 2 dni roboczych odpowiednio od 

dnia zawieszenia, wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, wydania 

decyzji o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw lub zobowiązań 

kasy, wydania decyzji o przejęciu banku, wydania decyzji o likwidacji lub 

ogłoszenia upadłości.”; 

6) w art. 305: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Fundusz może wezwać banki do przekazania, nie później niż w 

terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, środków 

odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty na rzecz funduszu 

gwarancyjnego banków, w przypadku finansowania 

restrukturyzacji banków zgodnie z art. 5 ust. 2a pkt 1, do wysokości 

kwoty takiego finansowania.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:  

„4a. Fundusz określa w wezwaniu, o którym mowa w ust. 4, kwotę, 

która podlega przekazaniu do Funduszu, ustaloną dla danego banku 

jako iloczyn kwoty podlegającej zapłacie przez Fundusz, nie 

większej niż łączna wartość zobowiązań do zapłaty na fundusz 

gwarancyjny banków, oraz udziału wartości zobowiązań do zapłaty 

poszczególnych banków na fundusz gwarancyjny banków w 

łącznej wartości zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny 

banków. W łącznej wartości zobowiązań do zapłaty na fundusz 

gwarancyjny banków, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie 

uwzględnia się zobowiązań do zapłaty banków, podlegających 

przekazaniu do Funduszu na podstawie art. 304 ust. 8.  

4b. Wartości zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny banków 

ustala się: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 268a ust. 2 pkt 1, 2 i 4 – 

według stanu na dzień zawarcia przez Fundusz odpowiedniej 

umowy stanowiącej podstawę do spełnienia świadczeń;  



2) w przypadku, o którym mowa w art. 268a ust. 2 pkt 3 – według 

stanu na dzień ustalenia przez Fundusz wysokości świadczenia 

z tytułu umowy stanowiącej podstawę do spełnienia tego 

świadczenia.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Uwaga: art. 16b powinien wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

 

17) w art. 18: 

a) skreślić pkt 2, 

b) skreślić pkt 3, 

c) skreślić pkt 5, 

d) skreślić pkt 7; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

18) skreślić  art. 20; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

19) w art. 24 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Osoby powołane na stanowiska Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 

oraz Zastępców Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego pełnią 

odpowiednio te funkcje w Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 3 ust. 

4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

20) art. 33 nadać brzmienie: 

„Art. 33. 1. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 

rok 2019  jest plan finansowy zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów. 

2. Plan finansowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019 jest 

uchwalany przez Komisję Nadzoru Finansowego i przekazywany do 

zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów w ciągu 30 dni od  dnia 

wejścia w życie niniejszego przepisu, nie później niż do dnia 31 grudnia 

2018 r.  

3. Do czasu zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego na rok 2019  przez Prezesa Rady Ministrów podstawą 

gospodarki finansowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jest plan 

finansowy uchwalony przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

4. Do planu finansowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 2019 r. 

nie stosuje się przepisu art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. …).”; 

– KP PiS 



– przyjąć 

 

Uwaga: art. 33 powinien wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

 

21) w art. 38 wyrazy „ustawie budżetowej na rok 2019 pomniejszoną o kwotę  odpowiadającą 

wydatkom Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w 2019 r.” zastąpić wyrazami „ustawie 

budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) pomniejszoną o kwotę 

odpowiadającą wydatkom Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w wysokości 255 345 

tys. zł.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

22) po art. 42 dodać art. 42a w brzmieniu: 

„Art. 42a. Kary pieniężne, o których mowa w art. 43c ust. 1 pkt 1–3 ustawy zmienianej 

w art. 15, nałożone do dnia 31 grudnia 2018 r. a uiszczone po tym dniu 

stanowią przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w 

ustawie zmienianej w art. 15.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Uwaga: art. 42a powinien wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

23) w art. 43 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 

ustawy zmienianej w art. 4a, art. 17 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 7 oraz art. 14 i 

art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 9, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 4a, art. 17 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 7 oraz art. 14 i art. 20 ust. 

2 ustawy zmienianej w art. 9, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

 

 

 

 

 

24) art. 44 nadać brzmienie: 

„Art. 44. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem: 

1) art. 2 pkt 1, art. 7 pkt 3–6, art. 9 pkt 2, 4, 6, 9–16, art. 10 pkt 1 i 2, art. 

14 oraz art. 40, które wchodzą po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

2) art. 4, art. 5, art. 8 pkt 1–4, pkt 6 lit. a i pkt 7, art. 13, art. 41 oraz art. 

42, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 



Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będzie modyfikacja przepisu art. 44 

zgodnie z uwagami zamieszczonymi pod tymi poprawkami. 
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