
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 22 lipca 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych 

innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 3, art. 7a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7a. Warunki emisji listów zastawnych zawierają w szczególności 

informację o: 

1)  sposobie i terminach wypłaty odsetek, 

2) terminach i warunkach wykupu listu zastawnego 

– stosowanych w przypadku ogłoszenia upadłości banku hipotecznego.”; 

2)  w art. 1 w pkt 11, w art. 25 w ust. 7 wyraz „określa” zastępuje się wyrazem „określi”; 

3)  w art. 1: 

a) w pkt 13: 

– w lit. a, pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) bank hipoteczny przestrzega wymogów, o których mowa w art. 18;”, 

– w lit. b, pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a) wyniki testu równowagi pokrycia i testu płynności potwierdzają, że 

wierzytelności banku hipotecznego oraz prawa i środki, o których mowa 

w art. 18 ust. 3, 3a i 4, wpisane do rejestru zabezpieczenia listów 

zastawnych, wystarczają na pełne zaspokojenie posiadaczy listów 

zastawnych;”, 

b) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: 

„13a) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu: 
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„Art. 30a. W przypadku: 

1) stwierdzenia nieprzestrzegania przez bank wymogów, o których mowa 

w art. 18, lub 

2) gdy wynik testu równowagi pokrycia lub testu płynności nie jest pozytywny 

– powiernik niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję Nadzoru Finansowego.”;”; 

4)  w art. 2: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „pkt 130a” dodaje się wyrazy „i 130b”, 

b) dodaje się pkt 130b w brzmieniu: 

„130b)  odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na 

finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa 

Krajowego, dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, 

realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów 

samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, oraz dochody z odpłatnego 

zbycia tych obligacji, uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 3 

ust. 2a;”; 

5)  w art. 3 w pkt 1 w lit. a w tiret drugim w podwójnym tiret pierwszym, lit. aa otrzymuje 

brzmienie: 

„aa) w bankach hipotecznych – wymagalnych a nieściągalnych 

nabytych wierzytelności banku hipotecznego,”; 

6)  w art. 3 w pkt 2: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „pkt 50a” dodaje się wyrazy „i 50b”, 

b) dodaje się pkt 50b w brzmieniu: 

„50b) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na 

finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa 

Krajowego, dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, 

realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych, programów 

samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, oraz dochody z odpłatnego 
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zbycia tych obligacji, uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 3 

ust. 2;”; 

7)  w art. 5 w pkt 5, w art. 445a w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie 

„zabezpieczenia” dodaje się wyrazy ”listów zastawnych”; 

8)  w art. 5 w pkt 7, w art. 446a w ust. 8 w pkt 1 skreśla się wyrazy „w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym”; 

9)  w art. 5 w pkt 7, w art. 446a w ust. 8 w pkt 2 po wyrazie „wydaje” dodaje się wyrazy 

„i obwieszcza” oraz skreśla się wyrazy „Postanowienie obwieszcza się.”; 

10)  w art. 5 w pkt 7, w art. 446c w ust. 3 skreśla się wyrazy „postępowania, o którym mowa 

w”; 

11)  w art. 5 w pkt 7, w art. 446d w ust. 1 wyrazy „art. 446c ust. 1 i art. 446b ust. 7” 

zastępuje się wyrazami „art. 446b ust. 7 i art. 446c ust. 1”; 

12)  art. 8 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 8. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy bank 

hipoteczny ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w odniesieniu do listów 

zastawnych wyemitowanych przed dniem jej wejścia w życie, informację uzupełniającą 

do warunków emisji listów zastawnych obejmującą informację o: 

1) sposobie i terminach wypłaty odsetek, 

2) terminach i warunkach wykupu listów zastawnych 

– stosowanych w przypadku ogłoszenia upadłości banku hipotecznego.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 

12 poprawek. 

Sposób sformułowania art. 7a (art. 1 pkt 3 nowelizacji) nasuwał wątpliwość, czy 

sformułowanie „w przypadku ogłoszenia upadłości banku hipotecznego” odnosi się zarówno 

do wypłaty odsetek i wykupu listu zastawnego, czy wyłącznie do wykupu listu zastawnego. 

Zakładając, że zgodna z wolą ustawodawcy jest pierwsza interpretacja oraz dążąc do 

zapewnienia jednoznaczności przepisu uchwalono poprawkę nr 1. W poprawce tej 

uwzględniono również, iż zgodnie z nowelizowanym art. 446 ust. 3 ustawy – Prawo 

upadłościowe i naprawcze w warunkach emisji będzie musiał być określony  także sposób 

wypłaty odsetek od wierzytelności z listów zastawnych na wypadek ogłoszenia upadłości 

banku hipotecznego. Analogiczne uwagi dotyczą art. 8 rozpatrzonej ustawy. Dodatkowo, 

w związku z posłużeniem się w dodawanym art. 7a określeniem „warunki emisji listów 

zastawnych” (w miejsce pojęcia „prospekt emisyjny listów zastawnych”) tę samą 

terminologię należy zastosować w art. 8 (poprawka nr 12). 

Poprawka nr 2 zmierza do zastosowania w przepisie upoważniającym formuły 

wynikającej z Zasad techniki prawodawczej (używa się określenia „określi”, a nie „określa”). 

Punkt będący elementem przepisu zawierającego wyliczenie, powinien być fragmentem 

zdania. W przepisie zawierającym wyliczenie treść zdania buduje się „dodając” do siebie 

wprowadzenie do wyliczenia, element wyliczenia i część wspólną (o ile przepis ją zawiera). 

Uwzględniając przy tym, iż jednostka redakcyjna powinna być, w miarę możliwości, 

jednozdaniowa (§ 55 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej) oraz kierując się wskazówką, że 

w przypadku, jeśli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, poszczególne myśli formułuje się 

w odrębnych ustępach (ewentualnie artykułach), należy treść zamieszczoną w pkt 3 i pkt 3a 

po średniku (art. 1 pkt 13 nowelizacji), zamieścić w odrębnym artykule zamieszczonym po 

art. 30. Analogiczna uwaga odnosi się do nowelizowanego art.  446a ust. 8 pkt 2 (art. 5 pkt 7 

nowelizacji). Mając powyższe na względzie uchwalono poprawki nr 3 i 9.   

W obecnym stanie prawnym, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych 
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rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 

i podatku dochodowego od osób prawnych, nie pobiera się podatku od dochodów 

(przychodów) uzyskiwanych przez podatników będących osobami fizycznymi niemającymi 

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu odsetek lub dyskonta 

od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, a także z tytułu odpłatnego zbycia tych obligacji. Analogiczne zwolnienie 

dotyczy podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi 

niemającymi osobowości prawnej i spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, 

niemającymi siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie 

z przepisami prawa podatkowego państwa, na terytorium którego mają siedzibę lub zarząd, są 

traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania. Zdaniem 

Senatu tego rodzaju zwolnienie powinno mieć charakter ustawowy. Wobec powyższego, 

mając na uwadze, że ustawa wprowadza zwolnienie podatkowe (tzw. withholding tax) 

z tytułu dochodów od odsetek lub dyskonta od listów zastawnych dla nierezydentów oraz 

kierując się koniecznością zapewnienia spójności rozwiązań dotyczących tego samego 

zakresu (tj. podejścia do zagadnienia tzw. withholding tax), uznano za zasadne dokonanie 

zmian polegających na umieszczeniu w przepisach rangi ustawowej zwolnień z tytułu 

dochodów związanych z emisją obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego (poprawki 

nr 4 i 6). 

W związku z dodawanym do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 

ust. 1 pkt 26 lit. aa nasuwało się pytanie, o jakich wierzytelnościach przepis ten stanowi. Nie 

jest bowiem jasne, jak należy interpretować zawarte w nim odesłanie do dodawanego 

art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. ba. W lit. ba jest mowa o nabytych wierzytelnościach banku 

hipotecznego bez względu na to, czy są one wymagalne lub ściągalne, oraz o nabytych 

wierzytelnościach banku hipotecznego wymagalnych a nieściągalnych. W poprawce nr 5 

przyjęto, że w art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. aa powinna być mowa wyłącznie o wymagalnych 

a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku hipotecznego.  

Kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej, należy ujednolicić terminologię ustawy 

w zakresie posługiwania się określeniem „rejestr zabezpieczenia listów zastawnych” 

(poprawka nr 7). 
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Celem poprawki nr 8 jest usunięcie z treści art. 446a ust. 8 pkt 1 (art. 5 pkt 7 

nowelizacji) odwołania do Monitora Sądowego i Gospodarczego, jako dziennika 

urzędowego, w którym ma być zamieszczone obwieszczenie o wynikach testu równowagi 

pokrycia lub testu płynności. Trzeba mieć na względzie, iż w następstwie wejścia w życie 

ustawy z dnia  15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, Monitor Sądowy i Gospodarczy 

przestanie być publikatorem dla obwieszczeń w postępowaniu upadłościowym. Jego funkcję 

przejmie Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Do czasu utworzenia Rejestru 

będzie się stosowało art. 455 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Należy również zauważyć, 

że w trakcie prac w Sejmie nad projektem, usunięto odniesienie do Monitora, które było 

pierwotnie zawarte w art. 446a ust. 8 pkt 2. 

W dodawanym do ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze art. 446c ust. 3 

ustawodawca przewiduje, że zgromadzenie wierzycieli z listów zastawnych może uchwałą 

wyłączyć stosowanie postępowania, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu. W związku 

z tym, że w art. 446c ust. 1 nie ma mowy o postępowaniu jako takim, ale określano w nim 

wpływ pozytywnego wyniku testu równowagi pokrycia i braku pozytywnego wyniku testu 

płynności na terminy wymagalności zobowiązań banku hipotecznego oraz zasady 

zaspakajania roszczeń wierzycieli z listów zastawnych w terminach wcześniejszych niż 

w przedłużonych terminach wymagalności zobowiązań, należy zmodyfikować zakres 

odesłania w art. 446c ust. 3, tak aby nie wprowadzał on adresatów w błąd  (poprawka nr 10) 

Poprawka nr 11 ma na celu do zamieszczenie przepisów, do których następuje 

odesłanie we właściwej kolejności (tj. kolejności następowania przepisów w akcie 

normatywnym). 

 


