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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 999) 

 

U S T A W A   z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 614) 

Art. 6b. 

1. Komisja podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu zawiadomienia o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1-3 

ustawy - Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, art. 47 i art. 48 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, art. 50 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290-296 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych. Do publicznej 

wiadomości podaje się firmę (nazwę) podmiotu, w związku z działalnością którego 

złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a w przypadku 

gdy podmiot ten prowadzi działalność pod innym oznaczeniem, do publicznej wiadomości 

podaje się także to oznaczenie. 

3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie narusza podanie do publicznej wiadomości firmy 

(nazwy), pod którą prowadzi działalność osoba fizyczna. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, podawane są poprzez zamieszczenie na 

wyodrębnionej stronie internetowej Komisji pod nazwą "Lista ostrzeżeń publicznych 

Komisji Nadzoru Finansowego". 
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5. Na podstawie zawiadomienia przekazanego Komisji przez prokuratora, informacje, o 

których mowa w ust. 1, uzupełnia się każdorazowo o wzmiankę o prawomocnej odmowie 

wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu 

postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o wzmiankę 

o prawomocnym orzeczeniu sądu. 

6. W przypadku gdy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa określonego w ust. 

1, postępowanie przygotowawcze prowadzone jest z urzędu lub na podstawie 

zawiadomienia podmiotu innego niż Komisja, prokurator zawiadamia o tym Komisję, 

wskazując w zawiadomieniu firmę (nazwę) lub inne oznaczenie prowadzonej przez dany 

podmiot działalności, w związku z którą prowadzone jest postępowanie. Przepisy ust. 2-5 

stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że na liście, o której mowa w ust. 4, zamieszcza 

się informację jedynie w przypadku gdy Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnień 

przysługujących mu na podstawie art. 6 ust. 2. 

<7. W przypadku prawomocnej odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego, 

prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego albo wydania przez sąd 

prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie karne innego niż wyrok 

skazujący lub wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne Komisja na 

pisemny wniosek podmiotu, w związku z działalnością którego zostało złożone 

zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, lub wniosek, o którym mowa w art. 6 ust. 2, 

usuwa informację zamieszczoną na liście, o której mowa w ust. 4, dotyczącą tego 

podmiotu wraz ze wszystkimi wzmiankami, którymi tę informację uzupełniono, z 

zastrzeżeniem ust. 8–10. 

8. W przypadku gdy w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, wszczęto 

więcej niż jedno postępowanie karne, informację zamieszczoną na liście, o której 

mowa w ust. 4, dotyczącą danego podmiotu wraz ze wszystkimi wzmiankami, 

którymi tę informację uzupełniono, usuwa się po zakończeniu wszystkich wszczętych 

postępowań.  

9. W przypadku gdy w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, wszczęto 

jedno postępowanie karne przy jednoczesnej odmowie wszczęcia postępowania 

przygotowawczego w jednej lub więcej spraw, informację zamieszczoną na liście, o 

której mowa w ust. 4, dotyczącą danego podmiotu wraz ze wszystkimi wzmiankami, 

którymi tę informację uzupełniono, usuwa się po zakończeniu tego postępowania.  
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10. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do informacji zamieszczonych na liście, o 

której mowa w ust. 4, na podstawie ust. 6 zdanie drugie. 

11. Usunięcia informacji, o którym mowa w ust. 7, Komisja dokonuje pod warunkiem 

posiadania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. W przypadku gdy Komisja nie 

posiada tego zawiadomienia, wniosek, o którym mowa w ust. 7, pozostawia się bez 

rozpoznania i zawiadamia się o tym wnioskodawcę. 

12. Komisja z urzędu, po upływie 10 lat od dnia złożenia zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 1, lub wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 2, usuwa informację 

zamieszczoną w związku z tym zawiadomieniem lub wnioskiem na liście, o której 

mowa w ust. 4, wraz ze wszystkimi wzmiankami, którymi tę informację uzupełniono. 

Przepisy ust. 8 i 10 stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku gdy pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 12, postępowanie 

karne nie zostało zakończone, Komisja z urzędu usuwa informację zamieszczoną na 

liście, o której mowa w ust. 4, wraz ze wszystkimi wzmiankami, którymi tę 

informację uzupełniono, po upływie roku od dnia prawomocnego zakończenia tego 

postępowania karnego. Przepisy ust. 8 i 10 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 16. 

 1. Przewodniczący Komisji, jego Zastępcy, członkowie Komisji, pracownicy Urzędu Komisji 

i osoby zatrudnione w Urzędzie Komisji na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia 

albo innych umów o podobnym charakterze są obowiązani do nieujawniania osobom 

nieupoważnionym informacji chronionych na podstawie odrębnych ustaw. Obowiązek ten 

trwa również po ustaniu pełnienia funkcji, rozwiązaniu stosunku pracy lub rozwiązaniu 

umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innych umów o podobnym charakterze. 

2. Przewodniczący Komisji, jego Zastępcy oraz członkowie Komisji mogą dokonywać 

wzajemnej wymiany informacji, w tym chronionych na podstawie odrębnych ustaw, w 

zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów nadzoru nad rynkiem finansowym. 

3. Członkowie Komisji mogą udostępniać informacje uzyskane w związku z ich 

uczestnictwem w pracach Komisji, w tym chronione na podstawie odrębnych ustaw, 

pracownikom odpowiednio urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

instytucji finansowych, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego, Narodowego Banku Polskiego oraz Kancelarii Prezydenta 
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Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezbędnym dla przygotowania opinii lub stanowisk 

pozostających w bezpośrednim związku z pracami Komisji. 

4. Pracownicy instytucji, o których mowa w ust. 3, są obowiązani do nieujawniania informacji 

udostępnionych przez członków Komisji. Obowiązek ten trwa również po rozwiązaniu 

stosunku pracy. 

<5. Nie narusza obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 4, w tym obowiązku zachowania 

tajemnicy zawodowej w zakresie informacji stanowiących tajemnicę bankową, 

złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w 

ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2, lub przekazywanie dalszych informacji w 

uzupełnieniu tego zawiadomienia.> 

<Rozdział 2a 

Postępowanie wyjaśniające 

Art. 18a. 

1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2, 

lub do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów 

prawa w zakresie podlegającym nadzorowi Komisji, Przewodniczący Komisji może 

zarządzić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, zwanego dalej 

„postępowaniem”. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy 

niniejszego rozdziału stanowią inaczej. 

2. W postępowaniu nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego, przesłuchania osoby 

ani innych czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem złożenia 

wyjaśnień i oświadczeń, o których mowa w ust. 3, przekazania materiałów, o którym 

mowa w art. 18f ust. 2, pobrania materiałów, o którym mowa w art. 18f ust. 3, oraz 

zajęcia przedmiotów, o których mowa w art. 18g. 

3. Do złożenia oświadczenia lub pisemnych albo ustnych wyjaśnień oraz do wydania 

dokumentu lub innego nośnika informacji można wezwać każdego, kto dysponuje 

określoną wiedzą, dokumentem lub nośnikiem. Oświadczenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 
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Art. 18b. 

1. Postępowanie jest prowadzone w siedzibie Urzędu Komisji. 

2. Poszczególne czynności postępowania mogą być podejmowane również w miejscu 

prowadzenia działalności przez podmiot, w związku z działalnością którego wszczęte 

zostało postępowanie, w szczególności w lokalu jego centrali, oddziału lub 

przedstawicielstwa, w dniach i godzinach pracy tego podmiotu. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa uczestników 

rynku finansowego czynności postępowania, o których mowa w ust. 2, niecierpiące 

zwłoki, mogą być podejmowane w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami 

pracy podmiotu, o którym mowa w ust. 2, po uprzednim poinformowaniu tego 

podmiotu. 

4. Przy podejmowaniu czynności, o których mowa w ust. 2 lub 3, upoważniony 

pracownik, o którym mowa w art. 18c, może korzystać z pomocy funkcjonariuszy 

Policji. Funkcjonariusze Policji wykonują czynności na polecenie upoważnionego 

pracownika, o którym mowa w art. 18c.  

Art. 18c. 

Czynności postępowania prowadzi pracownik Urzędu Komisji na podstawie pisemnego 

upoważnienia Przewodniczącego Komisji, zwany dalej „upoważnionym 

pracownikiem”. Upoważnienie określa: 

1) podstawę prawną do prowadzenia postępowania; 

2) oznaczenie organu prowadzącego postępowanie; 

3) datę i miejsce wystawienia upoważnienia; 

4) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej pracownika 

Urzędu Komisji prowadzącego postępowanie; 

5) oznaczenie podmiotu, o którym mowa w art. 18b ust. 2; 

6) miejsce przeprowadzenia postępowania; 

7) przedmiot oraz zakres postępowania; 

8) datę rozpoczęcia oraz przewidywany czas trwania postępowania; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu, o którym mowa w art. 18b ust. 2. 

Art. 18d. 

1. W pierwszym wezwaniu do złożenia: 
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1) wyjaśnień, o których mowa w art. 18a ust. 3, upoważniony pracownik poucza 

składającego wyjaśnienia o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz 

skutkach prawnych utrudniania lub udaremniania postępowania; 

2) oświadczeń, o których mowa w art. 18a ust. 3, upoważniony pracownik poucza 

składającego to oświadczenie o prawach i obowiązkach, w tym prawie odmowy 

złożenia oświadczenia w przypadkach, o których mowa w art. 83 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, skutkach prawnych 

utrudniania lub udaremniania postępowania oraz o odpowiedzialności karnej na 

podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 

poz. 553, z późn. zm.).  

2. Do wezwania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię upoważnienia, o którym 

mowa w art. 18c. 

3. Do składającego oświadczenie lub wyjaśnienia stosuje się przepis art. 82 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Art. 18e. 

1. W zakresie wynikającym z przedmiotu postępowania upoważniony pracownik jest 

uprawniony do swobodnego poruszania się po miejscach i w pomieszczeniach, o 

których mowa w art. 18b ust. 2, bez obowiązku uzyskania przepustki, nie podlega 

rewizji osobistej oraz ma prawo wglądu do ksiąg, dokumentów lub innych nośników 

informacji. 

2. Podejmowane czynności postępowania nie powinny, w miarę możliwości, zakłócać 

prowadzenia działalności przez podmiot, o którym mowa w art. 18b ust. 2. 

Art. 18f. 

1. Podmiot, o którym mowa w art. 18b ust. 2, zapewnia warunki do sprawnego 

przeprowadzenia postępowania, w szczególności niezwłocznie przedstawia żądane 

księgi, dokumenty lub inne nośniki informacji oraz udziela wyjaśnień, w terminie 

wyznaczonym przez upoważnionego pracownika. W miarę możliwości udostępnia 

również posiadane urządzenia techniczne służące usprawnieniu wykonywania 

czynności oraz oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem. 

2. Na żądanie upoważnionego pracownika osoby wchodzące w skład statutowych 

organów podmiotu, o którym mowa w art. 18b ust. 2, lub osoby pozostające z tym 

podmiotem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt 
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podmiotu, kopii dokumentów lub innych nośników informacji, zestawień 

określonych danych i informacji na podstawie tych dokumentów i nośników oraz 

udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, w terminie określonym w żądaniu. 

3. Upoważniony pracownik, prowadzący czynności postępowania w miejscu, o którym 

mowa w art. 18b ust. 2, może samodzielnie sporządzać kopie dokumentów i innych 

nośników informacji podlegających badaniu w trakcie postępowania. 

4. Z przekazania upoważnionemu pracownikowi materiałów, o których mowa w ust. 2 i 

3, oraz pobrania materiałów, o których mowa w ust. 3, sporządza się protokół w 

dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot, wobec którego 

prowadzone jest postępowanie. Upoważniony pracownik oraz osoba przekazująca 

materiały podpisują protokół oraz parafują każdą jego stronę. 

Art. 18g. 

1. W toku postępowania Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego 

Komisji może zarządzić zajęcie dokumentu lub innego nośnika informacji 

niezbędnego dla dalszego postępowania. 

2. Osobę, w której dyspozycji pozostaje dokument lub inny nośnik informacji 

podlegający zajęciu, wzywa się do jego dobrowolnego wydania, a w razie niewydania 

upoważniony pracownik może zwrócić się do organu Policji o pomoc. Przepisy art. 

46 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 

3. Zajęte dokumenty lub inne nośniki informacji, po sporządzeniu ich spisu i opisu oraz 

protokołu zajęcia, upoważniony pracownik zabezpiecza przed zniszczeniem lub 

zniekształceniem. 

4. Protokół zajęcia dokumentów lub innych nośników informacji powinien zawierać 

oznaczenie sprawy, w której dokonano tego zajęcia, oznaczenie czasu rozpoczęcia i 

zakończenia czynności oraz listę zajętych dokumentów lub nośników z ich opisem. 

Protokół podpisują upoważniony pracownik, który dokonał zajęcia, oraz osoba 

upoważniona do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w art. 18b ust. 2. W 

przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania podmiotu, o którym mowa w art. 18b ust. 2, sporządza się 

odpowiednią wzmiankę. 

5. Na postanowienie o zajęciu dokumentów lub innych nośników informacji zażalenie 

przysługuje osobom, których prawa zostały naruszone w wyniku zajęcia. Zażalenie 
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rozpoznaje Komisja w terminie 7 dni. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje 

wykonania zajęcia. Do zażalenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

6. Dokumenty lub inne nośniki informacji zbędne dla dalszego postępowania 

niezwłocznie zwraca się uprawnionemu. 

Art. 18h. 

1. W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie 

popełnienia przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2, 

lub do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów 

prawa w zakresie podlegającym nadzorowi Komisji, Przewodniczący Komisji może 

zażądać od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej udostępnienia określonych 

informacji stanowiących tajemnicę skarbową w rozumieniu działu VII ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 i 699). 

2. Przekazanie informacji zgodnie z ust. 1 nie stanowi naruszenia obowiązku 

zachowania tajemnicy skarbowej. 

Art. 18i. 1. Postępowanie nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia zarządzenia jego 

przeprowadzenia. 

2. Po zakończeniu postępowania Przewodniczący Komisji składa zawiadomienie o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wszczyna postępowanie administracyjne albo 

zarządza zamknięcie tego postępowania. 

3. Do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dołącza się akta 

postępowania, w tym informacje objęte tajemnicą bankową. 

4. Po zamknięciu postępowania zajęty dokument lub inny nośnik informacji zwraca się 

uprawnionemu. Akta postępowania przechowuje się przez okres 5 lat. 

5. Zamknięcie postępowania nie stanowi przeszkody do ponownego jego 

przeprowadzenia o ten sam czyn, w przypadku ujawnienia nowych okoliczności, 

nieznanych Przewodniczącemu Komisji przed zarządzeniem zamknięcia 

postępowania, chyba że nastąpiło przedawnienie karalności przestępstwa. 

Art. 18j. 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w stosunku do podmiotów 

podlegających nadzorowi Komisji na podstawie przepisów określonych w art. 1 ust. 

2, w przypadku cofnięcia zezwolenia lub zgody na prowadzenie przez te podmioty 
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działalności podlegającej nadzorowi Komisji, do czasu zaprzestania prowadzenia tej 

działalności.> 

<Rozdział 3a 

Przepis karny 

Art. 20a. 

Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie czynności w postępowaniu 

wyjaśniającym, podlega grzywnie do 500 000 zł, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2.> 

 

 

 

U S T A W A   23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) 

 

Art. 481. 

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może 

żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby 

opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie 

ponosi. 

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki 

ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż 

stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. 

<§ 2
1
. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym 

przekraczać sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego 

Banku Polskiego (odsetki maksymalne za opóźnienie).  

§ 2
2
. Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych 

za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie. 

§ 2
3
. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach 

maksymalnych za opóźnienie, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W 

takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.> 

§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach 

ogólnych. 

U S T A W A   z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553 i 

788) 
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Art. 34a. 

1. Akta zawierające informacje wymienione w art. 33 organy kontroli skarbowej udostępnią 

wyłącznie: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Generalnemu Inspektorowi 

Kontroli Skarbowej - w toku postępowania podatkowego lub postępowania w 

sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 

1a)  Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

2)   organom podatkowym albo innym organom kontroli skarbowej - w razie złożenia 

odwołania od decyzji lub w związku z wszczętym, na podstawie uprzednio wydanego 

postanowienia, postępowaniem podatkowym albo w związku z wszczętym 

postępowaniem kontrolnym lub postępowaniem w sprawach o przestępstwa i 

wykroczenia oraz o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 

3)   sądowi administracyjnemu - w razie złożenia przez stronę skargi; 

4)   Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w związku z jego udziałem w postępowaniu 

przed sądem administracyjnym; 

5)   Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek właściwego prokuratora: 

a)  w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania administracyjnego, 

b)  w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym; 

6)   (uchylony) 

7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i ich upoważnionym pisemnie funkcjonariuszom 

lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 33b 

ust. 1. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, akta spraw są oznaczane oraz przekazywane w 

sposób przewidziany w art. 33 ust. 7 i 8. 

4. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej 

udostępnia Najwyższej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępowaniem 

kontrolnym, akta, o których mowa w ust. 1, po wyłączeniu z nich informacji 



- 11 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

wymienionych w art. 33, chyba że informacje takie zostały uprzednio udzielone 

Najwyższej Izbie Kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 33, organy kontroli skarbowej 

udostępniają: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub Generalnemu 

Inspektorowi Kontroli Skarbowej; 

2)   organom podatkowym; 

3)   innym organom kontroli skarbowej; 

4)   Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

Najwyższej Izbie Kontroli; 

5)   sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora 

funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej 

lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w związku z toczącym się postępowaniem; 

6)   biegłym powołanym w toku postępowania kontrolnego - w zakresie określonym przez 

organ kontroli skarbowej; 

6a)  (uchylony) 

6b)  (uchylony) 

7)   innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach; 

[8)   Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537 oraz z 2015 

r. poz. 73);] 

<8) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 

21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 614);> 

9)   organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności sprawdzających i postępowania 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

10)  Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - w związku z prowadzonym postępowaniem 

oraz wydawaniem opinii prawnej; 
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11)  wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie 

prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Upoważnieni na podstawie porozumień, o których mowa w art. 7a ust. 2, przedstawiciele 

właściwych władz państw członkowskich Unii Europejskiej, przebywający w siedzibach 

organów kontroli skarbowej, obecni w toku postępowań kontrolnych, otrzymują kopie 

dokumentów zawierających informacje dotyczące tego postępowania. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559) 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   bank krajowy - bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   bank zagraniczny - bank mający siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, na 

terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej; 

3)   międzynarodowa instytucja finansowa - instytucję finansową, której większość kapitału 

własnego należy do państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju lub banków centralnych takich państw; 

4)   karta płatnicza - kartę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916); 

5)   pieniądz elektroniczny - pieniądz elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych; 

6)   (uchylony) 

7)   instytucja finansowa - podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego 

podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu 

działalności gospodarczej w zakresie: 

a)  nabywania i zbywania udziałów lub akcji, 

b)  udzielania pożyczek ze środków własnych, 

c)  udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu, 

d)  świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności, 
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e)  świadczenia usług płatniczych oraz wydawania pieniądza elektronicznego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

f)  emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi w zakresie 

nieuregulowanym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

g)  udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w 

bilansie, 

h)  obrotu na rachunek własny lub rachunek innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność 

prawną: 

–  terminowymi operacjami finansowymi, 

–  instrumentami rynku pieniężnego, 

–  papierami wartościowymi, 

i)  uczestniczenia w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług związanych z taką 

emisją, 

j)  świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami, 

k)  świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego, 

l)  świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń na rynku pieniężnym; 

8)   podmiot dominujący: 

a)  podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 14 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 2013 r. poz. 1382) lub 

b)  podmiot, który w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może w inny sposób wywierać 

znaczący wpływ na inny podmiot; 

9)   podmiot zależny - podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem 

dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa 

się również za podmioty zależne od pierwotnego podmiotu dominującego; 

10)  holding finansowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym 

jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem nieregulowanym w 

rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad 

instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1406), zwanej dalej "ustawą o nadzorze uzupełniającym", a w skład grupy wchodzą 

wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, przy 
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czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub 

instytucja kredytowa; 

11)  holding mieszany - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym 

jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją finansową ani 

dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, a przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank 

zagraniczny lub instytucja kredytowa; 

11a)  holding bankowy zagraniczny - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem 

dominującym jest bank zagraniczny albo instytucja kredytowa, zaś przynajmniej jednym 

podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa lub 

instytucja finansowa; 

11b)  holding bankowy krajowy - grupę podmiotów: 

a)  w której pierwotnym podmiotem dominującym jest bank krajowy, lub 

b)  w skład której wchodzą: bank krajowy i podmioty blisko z nim powiązane; 

11c)  holding hybrydowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym 

jest instytucja finansowa niebędąca dominującym podmiotem nieregulowanym w 

rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, a w skład grupy wchodzą w 

większości podmioty niebędące bankami krajowymi, bankami zagranicznymi, 

instytucjami kredytowymi ani instytucjami finansowymi, zaś przynajmniej jednym 

podmiotem zależnym jest bank krajowy; 

12)  przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych - podmiot, którego podstawowa 

działalność ma charakter pomocniczy w stosunku do podstawowej działalności jednego 

lub więcej banków, a w szczególności polega na zarządzaniu własnym lub powierzonym 

majątkiem lub świadczeniu usług w zakresie przetwarzania danych; 

13)  właściwe władze nadzorcze - władze uprawnione na mocy obowiązujących przepisów do 

sprawowania nadzoru nad podmiotami działającymi na rynku finansowym; 

14)  znaczący wpływ - zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania 

kierunków polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej podziału zysku 

lub pokrycia straty bilansowej innego podmiotu; 

15)  bliskie powiązania: 

a)  posiadanie przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% kapitału innego 

podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20% głosów w organach innego 

podmiotu lub 
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b)  pozostawanie z innym podmiotem w związku gospodarczym, opartym na stałej 

współpracy, w szczególności wynikającej z zawartej umowy lub umów, który w ocenie 

Komisji Nadzoru Finansowego może mieć istotny wpływ na pogorszenie się sytuacji 

finansowej jednego z podmiotów; 

16)  podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie - co najmniej dwa podmioty, z 

których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na 

pozostałe lub które stanowią dla banku jedno ryzyko ze względu na to, że problemy 

finansowe jednego z nich, w szczególności trudności z pozyskiwaniem źródeł 

finansowania lub spłatą zobowiązań, mogą mieć wpływ na pogorszenie zdolności do 

pozyskiwania źródeł finansowania lub spłatę zobowiązań przez którykolwiek z 

pozostałych; 

16a)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.); 

16b)  przedsiębiorca zagraniczny - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 

ustawy wymienionej w pkt 16a; 

17)  instytucja kredytowa - podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej 

Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanych dalej 

"państwami członkowskimi", prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na 

podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na 

przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem 

zwrotnym i udzielaniu kredytów; 

18)  oddział instytucji kredytowej - jednostkę organizacyjną instytucji kredytowej 

wykonującą w jej imieniu i na jej rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z 

zezwolenia udzielonego tej instytucji kredytowej, przy czym wszystkie jednostki 

organizacyjne danej instytucji kredytowej odpowiadające powyższym cechom, utworzone 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział; 

19)  oddział banku krajowego za granicą - jednostkę organizacyjną banku krajowego 

wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z 

zezwolenia udzielonego bankowi krajowemu, przy czym wszystkie jednostki 

organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające powyższym cechom, utworzone 

na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, uważa się za jeden oddział; 

20)  oddział banku zagranicznego - jednostkę organizacyjną banku zagranicznego 

wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z 
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zezwolenia udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki organizacyjne 

danego banku zagranicznego odpowiadające powyższym cechom, utworzone na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział; 

21)  działalność transgraniczna - wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub przez bank krajowy na terytorium państwa goszczącego 

wszystkich lub niektórych czynności w zakresie wynikającym z udzielonego zezwolenia, 

bez uczestnictwa oddziału tej instytucji lub banku; 

22)  państwo macierzyste - państwo członkowskie, w którym dana instytucja kredytowa 

uzyskała zezwolenie na wykonywanie działalności i na terenie którego ma swoją siedzibę; 

23)  państwo goszczące - państwo członkowskie, na terytorium którego bank krajowy 

wykonuje lub zamierza wykonywać działalność; 

24)  instytucja pośrednicząca - bank lub inną instytucję uczestniczącą w wykonywaniu 

przelewów transgranicznych, niebędącą bankiem zleceniodawcy ani bankiem 

beneficjenta; 

25)  towarzystwo funduszy inwestycyjnych - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 157); 

26)  fundusz sekurytyzacyjny - fundusz sekurytyzacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych; 

27)  umowa o subpartycypację - umowę, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych; 

28)  instytucja dominująca w państwie członkowskim - instytucję kredytową lub bank 

krajowy, w stosunku do których podmiotem zależnym lub blisko powiązanym w 

rozumieniu pkt 15 lit. a jest instytucja kredytowa, instytucja finansowa lub bank krajowy 

oraz które nie są podmiotami zależnymi w stosunku do instytucji kredytowej działającej 

na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym państwie ani w stosunku do 

instytucji finansowej lub dominującego podmiotu nieregulowanego w rozumieniu art. 3 

pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym mających siedzibę na terytorium tego samego 

państwa, ani w stosunku do banku krajowego; 

29)  podmiot dominujący w holdingu finansowym w państwie członkowskim - podmiot 

dominujący w holdingu finansowym lub hybrydowym, który nie jest podmiotem 

zależnym w stosunku do instytucji kredytowej działającej na podstawie zezwolenia 

udzielonego w tym samym państwie ani w stosunku do instytucji finansowej lub 
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dominującego podmiotu nieregulowanego w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym mających siedzibę na terytorium tego samego państwa, ani w stosunku do 

banku krajowego, jeżeli podmiot ten ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

29a)  spółka zarządzająca - spółkę zarządzającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych; 

29b)  dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej w państwie 

członkowskim - dominujący podmiot nieregulowany w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o 

nadzorze uzupełniającym, który nie jest podmiotem zależnym w stosunku do instytucji 

kredytowej działającej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym państwie ani 

w stosunku do dominującego podmiotu nieregulowanego w rozumieniu art. 3 pkt 5 

ustawy o nadzorze uzupełniającym mającego siedzibę na terytorium tego samego 

państwa, ani w stosunku do banku krajowego, jeżeli podmiot ten ma siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

30)  unijna instytucja dominująca - instytucję dominującą w państwie członkowskim, która 

nie jest podmiotem zależnym w stosunku do instytucji kredytowej lub banku krajowego 

ani w stosunku do instytucji finansowej lub dominującego podmiotu nieregulowanego w 

rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym mających siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego; 

31)  unijny podmiot dominujący w holdingu finansowym - podmiot dominujący w holdingu 

finansowym w państwie członkowskim, który nie jest podmiotem zależnym w stosunku 

do instytucji kredytowej lub banku krajowego ani w stosunku do instytucji finansowej lub 

dominującego podmiotu nieregulowanego w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym mających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego; 

32)  unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej - dominującą 

finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej w państwie członkowskim, która 

nie jest podmiotem zależnym w stosunku do instytucji kredytowej lub banku krajowego 

ani w stosunku do instytucji finansowej lub dominującego podmiotu nieregulowanego w 

rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym mających siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego[.]<;> 

<33) instytucja pożyczkowa – podmiot, o którym mowa w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, z późn. zm.).> 
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2. Za wchodzące w skład holdingów, o których mowa w ust. 1 pkt 10-11a, 11b lit. a oraz w 

pkt 11c, uważa się także podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem krajowym, 

wchodzącym w skład holdingu. 

3. Przepisy ustawy dotyczące państw członkowskich stosuje się również do państw 

niebędących państwami członkowskimi, ale należących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

Art. 104. 

 1. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje 

czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje 

wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w 

trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków, w których: 

1)   bez ujawnienia informacji objętej tajemnicą bankową - ze względu na istotę i charakter 

czynności bankowej lub obowiązujące przepisy - nie jest możliwe należyte wykonanie 

umowy, na podstawie której jest wykonywana ta czynność bankowa, lub należyte 

wykonanie czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy; 

2)   następuje ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową przedsiębiorcom lub 

przedsiębiorcom zagranicznym: 

a)  którym bank, zgodnie z art. 6a ust. 1 i art. 6b-6d, powierzył wykonywanie, stale lub 

okresowo, czynności związanych z działalnością bankową, 

b)  którym powierzono wykonywanie czynności zgodnie z art. 6a ust. 7 

- w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności; 

3)   następuje udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową adwokatom lub radcom 

prawnym w związku ze świadczeniem przez nich pomocy prawnej na rzecz banku; 

4)   udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i 

wykonywania umów sprzedaży wierzytelności zaklasyfikowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami do kategorii straconych; 

5)   udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i 

wykonania umów, o których mowa w art. 92a ust. 1, oraz związanych z nimi umów: 

a)  o nadanie oceny inwestycyjnej (rating) sekurytyzowanym wierzytelnościom, 

b)  ubezpieczenia od ryzyka niewypłacalności dłużników sekurytyzowanych wierzytelności; 
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6)   udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i 

wykonania umów, o których mowa w art. 92a ust. 3 i art. 92d, oraz związanych z nimi 

umów o: 

a)  nadanie oceny inwestycyjnej (rating) sekurytyzowanym wierzytelnościom, 

b)  obsługę sekurytyzowanych wierzytelności, 

c)  organizację i przeprowadzenie emisji papierów wartościowych, 

d)  ubezpieczenie od ryzyka niewypłacalności dłużników sekurytyzowanych wierzytelności; 

7)   udzielenie informacji innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom 

finansowym należącym do tego samego holdingu finansowego jest niezbędne do 

należytego wykonywania, określonych w przepisach prawa, obowiązków w zakresie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

8)   ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do wykonywania 

umów odwróconego kredytu hipotecznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 

października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. poz. 1585). 

[3. Banku nie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4, zachowanie tajemnicy bankowej wobec 

osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Osobom trzecim informacje te mogą 

być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, 106a i 106b, wyłącznie gdy osoba, której 

informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji 

wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej.] 

<3. Banku nie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4, zachowanie tajemnicy bankowej 

wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Osobom trzecim 

informacje te mogą być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, art. 106a i art. 106b, 

wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do 

przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce 

organizacyjnej. Upoważnienie może być także wyrażone w postaci elektronicznej. W 

takim przypadku bank obowiązany jest do utrwalenia wyrażonego w ten sposób 

upoważnienia na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).> 

4. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje 

czynności bankowe, są obowiązane zachować w tajemnicy informacje dotyczące 

udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 ust. 4-10 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) oraz dotyczące 
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zawiadomienia, o którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy 

obowiązuje wobec stron umowy, innych osób, których dotyczą informacje, oraz osób 

trzecich. 

5. Podmioty oraz osoby w nich zatrudnione, którym, zgodnie z przepisem ust. 2 pkt 1, 2 oraz 

pkt 4-6, udzielono lub ujawniono informacje objęte tajemnicą bankową, mogą 

wykorzystać te informacje wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1, 2 oraz 4-6. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do adwokatów i radców prawnych, którym 

udzielono informacji objętych tajemnicą bankową w związku ze świadczeniem przez nich 

pomocy prawnej na rzecz banku. 

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; 

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 statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

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

statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

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. 
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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; 

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, 

e)  Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącą się: 

–  sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy 

zawartej z bankiem, 

–  sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie działalności osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która jest 

posiadaczem rachunku, 

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 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544), 

g)  (uchylona) 

h)  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 14 grudnia 

1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

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, 
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Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu 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, na zasadach i w trybie określonych w art. 

20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

ł)  komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności 

wynikających z jego ustawowych zadań, 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie określonym 

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

n)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662), 

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 2014 r. 

poz. 1411 i 1822), 

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 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), 

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 2012 r. poz. 1137. z późn. zm.), 

t)  organu Służby Celnej na zasadach i w trybie określonych w art. 75 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.), 



- 23 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

u)  podmiotu, o którym mowa w art. 26l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 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. poz. 

1289), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

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 oraz rozliczeń w kraju z 

nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo 

dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036). 

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

Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli 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 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), 

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: 
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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 statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d ust. 

1; 

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 

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.> 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

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

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

2014 r. poz. 1015 i 1188) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. 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. 

4a
2
. 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. 4a
1
. 

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. 
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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 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.> 
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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.> 

Art. 105a. 

[1. Przetwarzanie przez banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów 

oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4, informacji stanowiących tajemnicę 

bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykonywane, z zastrzeżeniem 

art. 104, art. 105 i art. 106-106c, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka 

kredytowego. 

2. Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, przetwarzać informacje 

stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu 

zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo 

upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, 

której informacje te dotyczą. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.] 

<1. Przetwarzanie przez banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania 

kredytów, instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a także instytucje utworzone na 

podstawie art. 105 ust. 4, informacji stanowiących tajemnicę bankową i informacji 

udostępnionych przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 

59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie dotyczącym 

osób fizycznych może być wykonywane, z zastrzeżeniem art. 104, art. 105 i art. 106–

106d, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać 

informacje stanowiące tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez 

instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 
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maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie dotyczącym osób fizycznych po 

wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną 

instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową 

lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje 

te dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.> 

<2a. Zgoda osoby może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim 

przypadku instytucje, o których mowa w ust. 1, 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.> 

[3. Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę 

bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy 

zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, 

bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub 

dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy 

zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a 

po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby 

przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze 

przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej 

zgody.] 

<3. Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące 

tajemnicę bankową i informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania 

wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną 

do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w 

art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, bez zgody osoby, 

której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się 

zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z 

bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją 

pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 

r. o kredycie konsumenckim, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 
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30 dni od poinformowania tej osoby przez bank, inną instytucję ustawowo 

upoważnioną do udzielania kredytów, instytucję pożyczkową albo podmiot, o którym 

mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, o 

zamiarze przetwarzania dotyczących jej tych informacji, bez jej zgody.> 

4. Banki oraz instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4, mogą przetwarzać informacje 

stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania 

wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do 

udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, dla celów stosowania 

metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3. 

5. Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadkach, o których 

mowa w ust. 3, może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia 

wygaśnięcia zobowiązania, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4, przez okres 12 lat od 

dnia wygaśnięcia zobowiązania. 

6. Zakres przetwarzanych informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, może obejmować dane 

dotyczące osoby fizycznej lub dane dotyczące zobowiązania. 

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

nadzorów, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres przetwarzanych 

informacji, o których mowa w ust. 6, oraz tryb ich usuwania, uwzględniając właściwą 

ochronę praw osób, których informacje dotyczą, oraz konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa środków zgromadzonych w bankach i innych instytucjach ustawowo 

upoważnionych do udzielania kredytów. 

 

[Art. 106d. 

Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz instytucje 

utworzone na mocy art. 105 ust. 4 mogą przetwarzać i wzajemnie udostępniać informacje 

objęte tajemnicą bankową, w przypadkach: 

1)   uzasadnionych podejrzeń, o których mowa w art. 106a ust. 3; 

2)   przestępstw dokonywanych na szkodę banków, instytucji kredytowych, oraz instytucji 

finansowych i ich klientów w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym 

przestępstwom.] 

<Art. 106d. 

Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, instytucje 

utworzone na mocy art. 105 ust. 4, instytucje pożyczkowe, instytucje finansowe, o 
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których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. c, oraz podmioty, o których mowa w art. 59d 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, mogą przetwarzać i 

wzajemnie udostępniać informacje, w tym informacje objęte tajemnicą bankową, w 

przypadkach: 

1) uzasadnionych podejrzeń, o których mowa w art. 106a ust. 3; 

2) przestępstw dokonywanych na szkodę banków, instytucji kredytowych, instytucji 

finansowych, instytucji pożyczkowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 59d 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, i ich klientów w celu i 

zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom.> 

Art. 171. 

 [1. Kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków 

pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania 

ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega grzywnie do 5 000 000 złotych i karze 

pozbawienia wolności do lat 3.] 

<1. Kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków 

pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych 

lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega grzywnie do 

10 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 5.> 

2. Tej samej karze podlega, kto, prowadząc działalność zarobkową wbrew warunkom 

określonym w ustawie, używa w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub 

do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów "bank" lub "kasa". 

3. Tej samej karze podlega także ten, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2 

działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej. 

4. Kto, będąc obowiązany do podania uprawnionym organom informacji dotyczących banku i 

klientów banku w zakresie ustalonym w ustawie, podaje nieprawdziwe lub zataja 

prawdziwe dane, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 3. 

5. Kto, będąc obowiązany do zachowania tajemnicy bankowej, ujawnia lub wykorzystuje 

informacje stanowiące tajemnicę bankową, niezgodnie z upoważnieniem określonym w 

ustawie, podlega grzywnie do 1 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3. 



- 30 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6. Kto, będąc odpowiedzialnym za zapewnienie właściwego funkcjonowania wewnętrznej 

kontroli danych i informacji wymaganych w związku ze sprawowaniem nadzoru 

skonsolidowanego lub za udzielanie informacji i wyjaśnień na żądanie Komisji Nadzoru 

Finansowego, nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku albo wykonuje go nierzetelnie 

lub nieterminowo, podlega grzywnie do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do 

lat 3. 

7. Kto, będąc odpowiedzialnym za sporządzenie lub przedstawienie Komisji Nadzoru 

Finansowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub innych sprawozdań 

związanych z nadzorem skonsolidowanym, nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku 

albo wykonuje go nierzetelnie lub nieterminowo, podlega grzywnie do 500 000 zł lub 

karze pozbawienia wolności do lat 2. 

<8. Kto, będąc do tego obowiązanym, nie przekazuje do instytucji utworzonej na 

podstawie art. 105 ust. 4 informacji o całkowitym wykonaniu zobowiązania albo jego 

wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania albo korekcie jego wysokości 

oraz o nowo powstałych zobowiązaniach w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przekazanie informacji, podlega grzywnie do 30 000 złotych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

157 oraz z 2015 r. poz. 73) 

Art. 286. 

1. Komisja współpracuje z właściwymi organami państw goszczących w zakresie nadzoru 

nad towarzystwami i spółkami zarządzającymi, które utworzyły oddział lub prowadzą 

działalność w formie innej niż oddział na terytorium tych państw. 

2. Komisja dostarcza właściwym organom państw goszczących informacje o towarzystwach, 

które utworzyły oddział lub prowadzą działalność na terytorium tych państw w formie 

innej niż oddział, oraz o strukturze ich grupy kapitałowej. 

3. (uchylony). 

4. Komisja może zwrócić się z wnioskiem do właściwych organów państw członkowskich o 

udzielenie informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania nadzoru określonego w 

ustawie. 
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5. Na zapytanie właściwych organów państwa członkowskiego Komisja niezwłocznie udziela 

informacji i wyjaśnień w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te organy nadzoru 

w zakresie wynikającym z prawa wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego 

inwestowania w papiery wartościowe. 

6. W razie uzasadnionego podejrzenia, że podmiot niepodlegający nadzorowi Komisji 

prowadzi na terytorium państwa członkowskiego działania sprzeczne z przepisami prawa 

wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, 

Komisja informuje właściwe organy państwa członkowskiego o tym fakcie. 

7. W przypadku otrzymania od właściwych organów państwa członkowskiego informacji, że 

podmiot niepodlegający nadzorowi tych organów prowadzi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działania sprzeczne z przepisami prawa wspólnotowego 

regulującego zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, Komisja 

podejmuje stosowne działania oraz informuje organy, które przekazały informację, o 

wynikach tych działań. 

8. Komisja może zwrócić się z wnioskiem do właściwych organów państwa członkowskiego 

o podjęcie współpracy w zakresie działalności nadzorczej. 

9. Komisja może wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie pracowników urzędu Komisji do 

udziału w postępowaniu wszczętym przez właściwe organy państwa członkowskiego 

wskutek wniosku Komisji, o którym mowa w ust. 8, a jeżeli czynności na terytorium tego 

państwa są wykonywane w toku kontroli lub w postępowaniu wyjaśniającym 

prowadzonych przez Komisję - umożliwić udział w czynnościach pracowników tych 

organów. 

10. Komisja może powiadomić Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 

sytuacjach, w których wniosek, o którym mowa w ust. 4, 8 i 9, nie został rozpatrzony 

niezwłocznie lub został odrzucony. 

11. W przypadku otrzymania od właściwych organów państwa członkowskiego, w ramach ich 

uprawnień, wniosku o podjęcie współpracy w zakresie działalności nadzorczej, Komisja 

może: 

1)   przeprowadzić kontrolę lub postępowanie wyjaśniające - w takim przypadku Komisja 

może umożliwić udział pracowników właściwych organów państwa członkowskiego 

w czynnościach podejmowanych w takich postępowaniach; 

2)   umożliwić właściwym organom państwa członkowskiego, które złożyły wniosek, lub 

wskazanym przez nie podmiotom przeprowadzenie działań kontrolnych lub 
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wyjaśniających - w takim przypadku pracownicy urzędu Komisji mają prawo 

uczestniczyć w tych działaniach. 

12. Komisja może odmówić udzielenia informacji lub wyjaśnień na zapytanie, o którym 

mowa w ust. 5, lub podjęcia działań na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 11, 

wyłącznie jeżeli: 

1)   udzielenie informacji lub wyjaśnień lub podjęcie działań może negatywnie wpłynąć 

na suwerenność, bezpieczeństwo lub porządek publiczny Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   przeciwko wskazanemu w zapytaniu lub wniosku podmiotowi i w sprawie tych 

samych działań zostało wszczęte postępowanie sądowe przed sądem Rzeczypospolitej 

Polskiej albo postępowanie takie zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku. 

13. O odmowie, o której mowa w ust. 12, i jej przyczynach Komisja informuje właściwe 

organy państwa członkowskiego, które wystąpiły z zapytaniem lub wnioskiem. 

[14. Do kontroli i postępowania wyjaśniającego prowadzonych przez Komisję stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.] 

<14. Do prowadzonych przez Komisję: 

1) kontroli – stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym; 

2) postępowania wyjaśniającego – stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 

lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 614).> 

[Art. 287. 

Kto bez wymaganego zezwolenia wykonuje działalność polegającą na lokowaniu, w papiery 

wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, środków 

pieniężnych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, zebranych w drodze propozycji zawarcia umowy, której 

przedmiotem jest udział w tym przedsięwzięciu, 

podlega grzywnie do 5.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 5.] 

<Art. 287. 

Kto bez wymaganego zezwolenia wykonuje działalność polegającą na lokowaniu w 

papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe 

środków pieniężnych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, zebranych w drodze propozycji zawarcia 
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umowy, której przedmiotem jest udział w tym przedsięwzięciu, podlega grzywnie do 

10 000 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 5.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1537 oraz z 2015 r. poz. 73) 

Art. 12. 

 1. (uchylony). 

2. Komisja może nadawać decyzjom administracyjnym rygor natychmiastowej wykonalności, 

gdy przemawia za tym ważny interes uczestników rynku kapitałowego lub konieczność 

zapobieżenia zagrożeniu prawidłowego funkcjonowania tego rynku. 

3. (uchylony). 

4. Jeżeli w toku postępowania administracyjnego strona ustanowiła kilku pełnomocników, 

doręczenie pisma jednemu z nich uznaje się za skuteczne wobec pozostałych. 

[5. W postanowieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego, które następuje na 

podstawie ustaleń zakończonego postępowania kontrolnego lub wyjaśniającego, wskazuje 

się zakres i rodzaj zachowań, których dotyczy wszczęte postępowanie.] 

<5. W postanowieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego, które następuje na 

podstawie ustaleń zakończonego postępowania kontrolnego lub postępowania 

wyjaśniającego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. 

o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 614), wskazuje się zakres 

i rodzaj zachowań, których dotyczy wszczęte postępowanie.> 

 

Rozdział 4 

[Kontrola, postępowanie wyjaśniające oraz blokada rachunków] 

<Kontrola oraz blokada rachunków> 

 

Art. 33. 

1. W toku kontroli Przewodniczący Komisji może zarządzić zajęcie dokumentu lub innego 

nośnika informacji niezbędnego dla dalszego postępowania. 

[2. Osobę, w której dyspozycji pozostaje dokument lub inny nośnik informacji podlegający 

zajęciu, wzywa się do jego dobrowolnego wydania, a w razie odmowy można 
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przeprowadzić jego odebranie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji.] 

<2. Osobę, w której dyspozycji pozostaje dokument lub inny nośnik informacji 

podlegający zajęciu, wzywa się do jego dobrowolnego wydania, a w razie niewydania 

kontroler może zwrócić się do organu Policji o pomoc. Przepisy art. 46 ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1619, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.> 

3. Wydane lub odebrane nośniki informacji, po sporządzeniu ich spisu i opisu oraz protokołu 

zajęcia, kontrolerzy zabezpieczają przed zniszczeniem lub zniekształceniem. 

4. Protokół zajęcia nośników informacji powinien zawierać oznaczenie sprawy, w której 

dokonano tego zajęcia, oznaczenie czasu rozpoczęcia i zakończenia czynności oraz listę 

zajętych nośników z ich opisem. Protokół podpisuje kontroler, który dokonał zajęcia, oraz 

osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego. W przypadku odmowy 

podpisania protokołu przez osobę upoważnioną do reprezentowania kontrolowanego 

należy sporządzić odpowiednią wzmiankę. 

5. Na postanowienie o zajęciu dokumentów lub innych nośników informacji zażalenie 

przysługuje osobom, których prawa zostały naruszone w wyniku zajęcia. Zażalenie 

rozpoznaje Komisja w terminie 7 dni. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania 

zajęcia. 

6. Nośniki informacji zbędne dla dalszego postępowania niezwłocznie zwraca się 

uprawnionemu. 

Art. 38. 

[1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa określonego w ustawach: o ofercie publicznej, ustawie o obrocie 

instrumentami finansowymi, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o giełdach 

towarowych oraz innych ustawach - w zakresie dotyczącym czynów skierowanych 

przeciwko interesom uczestników rynku kapitałowego, pozostających w związku z 

działalnością podmiotów nadzorowanych, lub do wszczęcia postępowania 

administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów prawa w zakresie podlegającym 

nadzorowi Komisji, Przewodniczący Komisji może zarządzić przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego. Do postępowania wyjaśniającego nie stosuje się przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy niniejszego rozdziału 

stanowią inaczej.] 
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<1. W postępowaniu wyjaśniającym, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, prowadzonym w celu ustalenia, czy 

istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

określonego w ustawie o ofercie publicznej, ustawie o obrocie instrumentami 

finansowymi, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o giełdach towarowych 

oraz innych ustawach – w zakresie dotyczącym czynów skierowanych przeciwko 

interesom uczestników rynku kapitałowego, pozostających w związku z działalnością 

podmiotów nadzorowanych, lub do wszczęcia postępowania w sprawie naruszeń, o 

których mowa w art. 171a i art. 172 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

Przewodniczącemu Komisji przysługuje także uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 

pkt 1.> 

[2. Postępowanie wyjaśniające prowadzi pracownik urzędu Komisji pisemnie upoważniony 

przez Przewodniczącego Komisji. Czas trwania postępowania wyjaśniającego nie może 

być dłuższy niż 6 miesięcy. Do treści upoważnienia art. 28 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. W postępowaniu wyjaśniającym nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego, 

przesłuchania osoby ani innych czynności wymagających spisania protokołu zgodnie z 

przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem zajęcia przedmiotów, o 

których mowa w art. 33 ust. 1. 

4. Do złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz do wydania dokumentu lub innego 

nośnika informacji można wezwać każdego, kto dysponuje określoną wiedzą, dokumentem 

lub nośnikiem. Przepis art. 30 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

4a. (24) Przepisy art. 32 i art. 33 stosuje się odpowiednio do czynności podejmowanych w 

toku postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, o których mowa w art. 5 pkt 1, 2 i 

4-17 i art. 26 ust. 1 pkt 2, wystawców instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi, członków rozliczających, klientów świadczących pośrednie usługi 

rozliczeniowe oraz do czynności podejmowanych w toku postępowania wyjaśniającego 

prowadzonego w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania 

administracyjnego w sprawach, o których mowa w art. 171a i art. 173b ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi.] 

5. W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi: 

1)   uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, lub potrzeba 

wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w art. 171a lub 

w art. 172 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Przewodniczący Komisji może 
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zażądać od podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne udostępnienia informacji, 

stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198) w zakresie wykazu 

połączeń telefonicznych lub innych przekazów informacji, dotyczących podmiotu 

dokonującego czynności faktycznych lub prawnych mających związek z wyjaśnianymi 

faktami, z uwzględnieniem danych abonenta pozwalających na jego identyfikację, czasu 

ich dokonania i innych informacji związanych z połączeniem lub przekazem, 

niestanowiących treści przekazu; 

[2)   uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, lub 

potrzeba wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w art. 

172 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Przewodniczący Komisji może zażądać 

od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej udostępnienia określonych informacji 

stanowiących tajemnicę skarbową w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 

kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.).] 

5a. Udostępnienie informacji zgodnie z: 

1)   ust. 5 pkt 1 - nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy 

telekomunikacyjnej; 

[2)   ust. 5 pkt 2 - nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy skarbowej.] 

[6. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Przewodniczący Komisji składa 

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wszczyna postępowanie 

administracyjne albo zarządza zamknięcie postępowania wyjaśniającego. 

7. Do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dołącza się akta postępowania 

wyjaśniającego z załącznikami. 

8. Po zamknięciu postępowania wyjaśniającego zajęty dokument lub inny nośnik informacji 

zwraca się uprawnionemu. Akta postępowania wyjaśniającego przechowuje się przez 

okres 5 lat. 

9. Zamknięcie postępowania wyjaśniającego nie stanowi przeszkody do ponownego jego 

przeprowadzenia o ten sam czyn, chyba że nastąpiło przedawnienie karalności 

przestępstwa.] 

10. (27) (uchylony). 
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Art. 46. 

[1. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzanie czynności w postępowaniu kontrolnym, 

administracyjnym lub wyjaśniającym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 

karze grzywny.] 

<1. Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzanie czynności w postępowaniu 

kontrolnym lub administracyjnym, podlega karze grzywny do 500 000 zł, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.> 

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu 

lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej. 

[Art. 47. 

Orzekanie w sprawach określonych w art. 46 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w 

sprawach o wykroczenia.] 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, 

1585 i 1662) 

Art. 4. 

1. Ustawy nie stosuje się do umów: 

1)   w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych 

kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego; 

2)  
(2)

 leasingu, jeżeli umowa nie przewiduje obowiązku nabycia przedmiotu umowy przez 

konsumenta; 

3)   zawieranych z podmiotami, o których mowa w art. 3 pkt 32 i 33 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586); 

4)   o kredyt, będących wynikiem ugody sądowej, ugody zawartej przed sądem 

polubownym lub ugody, która jest wynikiem postępowania mediacyjnego; 

5)   o kredyt udzielany wyłącznie pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy w 

ramach działalności dodatkowej, w której pracownik nie jest zobowiązany do zapłaty 

oprocentowania lub jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistej rocznej stopy 

oprocentowania niższej od powszechnie stosowanych na rynku; 

6)   o kredyt udzielany na mocy przepisów szczególnych: 
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a)  z zastosowaniem niższych stóp oprocentowania niż powszechnie stosowane na rynku 

lub 

b)  jeżeli konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub z 

zastosowaniem innych warunków, które są korzystniejsze dla konsumenta niż 

powszechnie stosowane na rynku oraz stóp oprocentowania nie wyższych niż 

powszechnie stosowane na rynku; 

7)   
(3)

 odwróconego kredytu hipotecznego zawartych na podstawie ustawy z dnia 23 

października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. poz. 1585). 

2. W zakresie: 

1)   
(4)

 umów o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz pożyczki zabezpieczonej hipoteką, z 

wyjątkiem umów odwróconego kredytu hipotecznego zawartych na podstawie ustawy 

z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym, stosuje się art. 

22, art. 23, art. 29, art. 35, art. 35a i art. 46; 

2)   umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest 

spłacany przez konsumenta w terminie do jednego miesiąca stosuje się art. 17 ust. 4; 

3)   umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest 

spłacany przez konsumenta w terminie do trzech miesięcy lub na żądanie stosuje się 

art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4, art. 8-10, art. 12, art. 17 ust. 2, 3 i 5, art. 19, art. 20, 

art. 25, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 2, art. 31, art. 32, art. 38, art. 40, art. 44, art. 45, art. 

47, art. 57 i art. 59; 

4)   przekroczenia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowym stosuje się art. 34, art. 39, art. 45 i art. 47; 

[5)   umów przewidujących odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku 

gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o 

kredyt, o ile postanowienia tej umowy nie są dla konsumenta mniej korzystne od 

postanowień zawartych w umowie, do której odnosi się umowa przewidująca 

odroczenie płatności lub sposobu spłaty stosuje się art. 7, art. 8, art. 10, art. 12, art. 

18, art. 19, art. 21, art. 25, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 2, art. 33, art. 34, art. 36, art. 

39, art. 42, art. 43, art. 45, art. 47 i rozdział 4;] 

<5) umów przewidujących odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w 

przypadku gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia 

wynikającego z umowy o kredyt, o ile postanowienia tej umowy nie są dla 

konsumenta mniej korzystne od postanowień zawartych w umowie, do której 
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odnosi się umowa przewidująca odroczenie płatności lub sposobu spłaty stosuje 

się art. 7, art. 8, art. 10, art. 12, art. 18, art. 19, art. 21, art. 25, art. 28, art. 29, art. 

30 ust. 2, art. 33, art. 33a, art. 34, art. 36, art. 36a–36c, art. 39, art. 42, art. 43, art. 

45, art. 47 i rozdział 4 oraz odpowiednio stosuje się art. 28a;> 

6)   umów określonych w pkt 5, będących umowami o kredyt w rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest spłacany przez konsumenta 

w terminie do trzech miesięcy lub na żądanie stosuje się art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 8-

10, art. 17 ust. 2, 3 i 5, art. 19, art. 20, art. 25, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 2, art. 31, art. 

32, art. 38, art. 40, art. 44, art. 45 i art. 57. 

3. Do umów o kredyt konsumencki nie stosuje się przepisów rozdziału I działu IV tytułu XI 

księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 

121 i 827). 

4. 
(5)

 Ustawę stosuje się do umów leasingu i najmu , jeżeli umowa odrębna od tych umów 

przewiduje obowiązek nabycia przedmiotu umowy, uzależniając go od żądania 

kredytodawcy. 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   konsument - konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny; 

2)   kredytodawca - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

- Kodeks cywilny, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu; 

<2a) instytucja pożyczkowa – kredytodawca inny niż: 

a) bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja 

kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), 

b) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo-Kredytowa, 

c) podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w 

postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez 

niego towarów i usług;> 

3)   pośrednik kredytowy - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny, inny niż kredytodawca, który w zakresie swojej działalności 
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gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w szczególności 

wynagrodzenie od konsumenta, dokonując czynności faktycznych lub prawnych 

związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt; 

4)   kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym - umowa o kredyt, który 

kredytodawca udostępnia konsumentowi umożliwiając dysponowanie środkami 

pieniężnymi w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta; 

5)   przekroczenie - każde, inne niż kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, 

akceptowane przez kredytodawcę przekroczenie kwoty środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym lub kwoty udzielonego 

kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym; 

6)   całkowity koszt kredytu - wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w 

związku z umową o kredyt, w szczególności: 

a)  odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz 

b)  koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do 

uzyskania kredytu 

-      z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta; 

<6a) pozaodsetkowe koszty kredytu – wszystkie koszty, które konsument ponosi w 

związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek;> 

7)   całkowita kwota kredytu - suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca 

udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt; 

8)   całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta - suma całkowitego kosztu kredytu i 

całkowitej kwoty kredytu; 

9)   stopa referencyjna - stopa oprocentowania służąca za podstawę ustalenia oprocentowania 

kredytu odnosząca się do minimalnego oprocentowania podstawowych operacji otwartego 

rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, ustalana przez Radę Polityki 

Pieniężnej, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego; 

10)  stopa oprocentowania kredytu - stopa oprocentowania wyrażona jako stałe lub zmienne 

oprocentowanie stosowane do wypłaconej kwoty na podstawie umowy o kredyt w 

stosunku rocznym; 

11)  stała stopa oprocentowania kredytu - stopa oprocentowania określona wyłącznie w 

umowie o kredyt, przy wykorzystaniu określonej stałej wartości procentowej wyrażonej 

na cały czas obowiązywania umowy lub w danych okresach obowiązywania umowy; 
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12)  rzeczywista roczna stopa oprocentowania - całkowity koszt kredytu ponoszony przez 

konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku 

rocznym; 

13)  umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość - umowa o kredyt konsumencki 

zawierana z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu 

środków porozumiewania się na odległość, o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000 

r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225); 

14)  umowa o kredyt wiązany - umowa o kredyt, z którego jest wyłącznie finansowane 

nabycie towaru lub usługi na podstawie innej umowy, a obie te umowy są ze sobą 

powiązane, zgodnie z którymi: 

a)  sprzedawca lub usługodawca udziela kredytu konsumentowi na nabycie towaru lub 

usługi od tego sprzedawcy lub usługodawcy, albo 

b)  nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez kredytodawcę, który współpracuje ze 

sprzedawcą lub usługodawcą w związku z przygotowaniem lub zawarciem umowy o 

kredyt, albo 

c)  nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez kredytodawcę, a towar lub usługa są 

szczegółowo określone w umowie o kredyt; 

15)  bazy danych - zbiory danych prowadzone dla celów oceny zdolności kredytowej przez 

instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), oraz biura informacji gospodarczej, o 

których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188); 

16)  ocena zdolności kredytowej - ocena zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego 

kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki, 

dokonywana przez kredytodawcę; 

17)  trwały nośnik - materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania 

informacji przekazywanych konsumentowi w związku z umową o kredyt, przez czas 

odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych 

informacji w niezmienionej postaci. 

<Art. 28a. 

Opłaty i inne koszty uiszczone przez konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt 

konsumencki podlegają niezwłocznie zwrotowi, w przypadku gdy umowa o kredyt 
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konsumencki nie została zawarta lub kwota kredytu nie została wypłacona przez 

kredytodawcę w terminie wskazanym w umowie.> 

 

<Art. 33a. 

W przypadku gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu, o których 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 11, oraz odsetek za opóźnienie naliczonych konsumentowi 

przekracza kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o 

których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, obliczonych od kwoty zaległości w 

spłacie kredytu, należnych na dzień pobrania tych opłat lub odsetek, należy się tylko 

kwota opłat i odsetek odpowiadająca kwocie tych odsetek maksymalnych za 

opóźnienie.> 

<Art. 36a. 

1. Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu oblicza się według wzoru: 

𝑀𝑃𝐾𝐾 ≤ (𝐾 × 25%) + (𝐾 ×
𝑛

𝑅
× 30%) 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, 

K – całkowitą kwotę kredytu, 

n – okres spłaty wyrażony w dniach, 

R – liczbę dni w roku. 

2. Pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od 

całkowitej kwoty kredytu. 

3. Pozaodsetkowe koszty kredytu wynikające z umowy o kredyt konsumencki nie należą 

się w części przekraczającej maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu obliczone w 

sposób określony w ust. 1 lub całkowitą kwotę kredytu. 

Art. 36b. 

W przypadku odroczenia spłaty zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt 

konsumencki w okresie 120 dni od dnia wypłaty tego kredytu: 

1) całkowitą kwotę kredytu dla celów ustalenia maksymalnej wysokości 

pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w art. 36a, stanowi kwota 

udzielonego i wypłaconego kredytu, którego spłata została następnie odroczona; 
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2) do pozaodsetkowych kosztów kredytu dolicza się wszystkie koszty i opłaty, które 

kredytobiorca jest obowiązany ponieść w związku z odroczeniem spłaty kredytu, 

naliczone w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu. 

Art. 36c. 

W przypadku udzielenia przez kredytodawcę konsumentowi, który nie dokonał pełnej 

spłaty kredytu, kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z 

kredytów: 

1) całkowitą kwotę kredytu, dla celów ustalenia maksymalnej wysokości 

pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w art. 36a, stanowi kwota 

pierwszego z kredytów; 

2) pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują sumę pozaodsetkowych kosztów wszystkich 

kredytów udzielonych w tym okresie. 

Art. 36d. 

Przepisów art. 36a–36c nie stosuje się do umowy o kartę kredytową, o której mowa w 

art. 2 pkt 15ab ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 873 i 1916).> 

 

Art. 45. 

[1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 

14-17 i art. 31-33, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca 

kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w 

sposób ustalony w umowie.] 

<1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 

11, 14–17, art. 31–33, art. 33a i art. 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy 

pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu 

należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.> 

2. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument 

zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy. 

3. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument 

zwraca kredyt w terminie: 

1)   pięciu lat - w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80.000 zł; 

2)   dziesięciu lat - w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80.000 zł. 
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4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, konsument ponosi koszty ustanowienia 

zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie. 

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania 

umowy. 

<Rozdział 5a 

Działalność instytucji pożyczkowych 

Art. 59a. 

1. Instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. 

2. Minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi 200 000 zł. 

3. Kapitał zakładowy, o którym mowa w ust. 2, może być pokryty wyłącznie wkładem 

pieniężnym. Środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, 

pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych. 

4. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem instytucji 

pożyczkowej może być wyłącznie osoba, która nie była skazana za przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. 

5. Do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dołącza się: 

1) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo 

skarbowe dotyczące członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej lub 

ich oświadczenia następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że nie byłem skazany za 

przestępstwo skarbowe.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 

2) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa 

określone w ust. 4 dotyczące prokurenta lub jego oświadczenie następującej 

treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

oświadczam, że nie byłem skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 59a 

ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.”; klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań; 
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3) oświadczenie, że spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie 

udzielania kredytów konsumenckich jako instytucja pożyczkowa. 

Art. 59b. 

1. Instytucja pożyczkowa może udostępniać instytucji utworzonej na podstawie art. 105 

ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe informacje w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9, i 

analizy ryzyka kredytowego. 

2. Udostępnianie informacji na podstawie ust. 1 może nastąpić, jeżeli instytucja 

pożyczkowa uzyskała upoważnienie konsumenta, którego dotyczą te dane, w postaci 

pisemnej lub w postaci elektronicznej utrwalonej na informatycznym nośniku 

danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

3. Po udostępnieniu danych konsumenta instytucja pożyczkowa obowiązana jest do 

informowania instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, która otrzymała te dane, o całkowitej spłacie 

zobowiązań, ich wygaśnięciu, o stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania lub korekcie 

jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 

7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. 

Art. 59c. 

1. Instytucja pożyczkowa i podmiot, o którym mowa w art. 59d, oraz osoby w nich 

zatrudnione, w tym na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy 

o podobnym charakterze, są obowiązane zachować w tajemnicy informacje 

stanowiące tajemnicę bankową, udostępnione zgodnie z art. 105 ust. 4 pkt 4 ustawy – 

Prawo bankowe. Przetwarzanie tych informacji przez instytucję pożyczkową i 

podmiot, o którym mowa w art. 59d, może być wykonywane wyłącznie w celu oceny 

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

kredytowego. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, trwa również po zaprzestaniu prowadzenia 

działalności jako instytucja pożyczkowa oraz po ustaniu stosunków prawnych, o 

których mowa w ust. 1. 
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Art. 59d. 

1. Podmiot posiadający formę prawną spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, mający siedzibę na terytorium państwa będącego członkiem 

Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może prowadzić działalność 

jako instytucja pożyczkowa, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 59a ust. 

2–4. 

2. Minimalny kapitał zakładowy podmiotu, o którym mowa w ust. 1, oblicza się według 

kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 

rozpoczęcia działalności jako instytucja pożyczkowa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Rozdział 5b 

Przepisy karne 

Art. 59e. 

1. Kto, będąc kredytodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 2a, nie spełnia warunków, o 

których mowa w art. 59a, podlega grzywnie do 500 000 złotych i karze pozbawienia 

wolności do lat 2. 

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, będąc 

członkiem zarządu podmiotu prowadzącego działalność w rozumieniu art. 5 pkt 2a 

lub osobą uprawnioną do jego reprezentacji. 

Art. 59f. 

Kto, będąc obowiązanym do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w art. 

59c ust. 1, ujawnia lub wykorzystuje te informacje niezgodnie z upoważnieniem 

określonym w ustawie, podlega grzywnie do 1 000 000 złotych i karze pozbawienia 

wolności do lat 3. 

Art. 59g. 

1. Kto, będąc do tego obowiązanym, nie przekazuje do instytucji utworzonej na 

podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

informacji o całkowitym wykonaniu zobowiązania albo jego wygaśnięciu, 

stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania albo korekcie jego wysokości oraz o nowo 
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powstałych zobowiązaniach w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przekazanie informacji, podlega grzywnie do 30 000 złotych. 

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, będąc 

członkiem zarządu podmiotu będącego kredytodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 2a lub 

osobą uprawnioną do jego reprezentacji.> 


