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Zgodnie z procedowanymi obecnie projektami ustaw w 2021 roku 
wprowadzone zostaną istotne zmiany m.in. w dochodzeniu należności  
z weksla (w związku z nowelizacją przepisów kodeksu postępowania 

cywilnego i prawa wekslowego), przepisach dotyczących listów 
zastawnych i banków hipotecznych oraz prawie bankowym i ustawie  

o obrocie instrumentami finansowymi, co z kolei jest wynikiem 
implementacji dyrektywy CRD V i rozporządzenia CRR II. Adresaci 
zmian są różni, a proponowane rozwiązania dotyczą wielu kategorii – 
warto mieć je na uwadze, by nie zostać pozbawionym zabezpieczenia  

z weksla lub wykorzystać nową kategorie aktywów będących 
zabezpieczeniem spłaty listów zastawnych. Zmiany są jednak 
obszerniejsze, co opisujemy poniżej.   

 

Prawo wekslowe – obowiązek załączenia umowy zabezpieczonej 
wekslem wraz z załącznikami 

W związku z rozstrzygnięciami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

w sprawach C-176/17, C-419/18 oraz C-483/18, nowelizacji poddane zostaną 
przepisy prawa wekslowego oraz kodeksu postępowania cywilnego dotyczące 

dochodzenia przed sądem należności wekslowych w sporach przeciwko 
konsumentom. 
 
Najważniejsza zmiana ma dotyczyć wprowadzenia badania przez sąd z urzędu 
ważności nie tylko weksla, ale również porozumienia wekslowego oraz 

umowy, dla której zabezpieczenia klient wystawił weksel. Niedołączenie przez 
powoda umowy, z której wynika zabezpieczona wierzytelność, wraz z załącznikami 
do niej (np. deklaracją wekslową) będzie skutkować brakiem możliwości wydania 
nakazu zapłaty. Wprowadzone rozwiązania spowodują potrzebę dokładnego  
i poprawnego sporządzenia weksla, w tym umowy i deklaracji wekslowej. 
Nieumiejętna obrona przed zarzutami dłużnika czy nieprawidłowo wystawiony 

weksel mogą sprawić, że bank zostanie pozbawiony tej formy 
zabezpieczenia.   
 
W projekcie proponuje się również wydłużenie terminu do wniesienia zarzutów  

od nakazu zapłaty w przypadku, gdy doręczenie pozwanemu nakazu zapłaty ma 
nastąpić na terenie Polski. Co ważne, wydłużenie terminu obejmuje wszystkich 
pozwanych, w tym również przedsiębiorców w sporach z innymi przedsiębiorcami.  
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Ponadto, realizując wyżej wskazane rozstrzygnięcia TSUE, zmianie ulegnie prawo 

wekslowe poprzez modyfikację art. 11 i dodanie art. 11b wyłączającego 
przenoszalność ze skutkiem indosu praw z weksla wystawionego przez 
konsumenta na osobę trzecią. Proponowana zmiana ma zapewnić pełną ochronę 
konsumentowi, ponieważ dotychczasowe ograniczenie indosu funkcjonowało 
jedynie w ramach art. 41 ustawy o kredycie konsumenckim, co według TSUE nie 

było wystarczające dla zapewnienia konsumentowi ochrony na gruncie pozostałych 
umów. W wyniku tych zmian ograniczenie obejmie każdą umowę zawieraną przez 
konsumenta.  
 
Zmiany wprowadzane przez nowelizację mają wejść w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania i może 
ulec zmianom w toku procesu legislacyjnego. 

Listy zastawne i banki hipoteczne  

Konieczność implementacji unijnej dyrektywy1, która wraz z rozporządzeniem2 
stanowi pakiet regulacyjny dotyczący obligacji zabezpieczonych emitowanych 
przez instytucje kredytowe (dalej „obligacje zabezpieczone”) sprawiła, że polski 
ustawodawca przygotował projekt nowelizacji z dnia 29 sierpnia 1997 r., 
wprowadzający szereg zmian do ustawy o listach zastawnych i bankach 
hipotecznych.  

Obligacje zabezpieczone w państwach członkowskich Unii Europejskiej są 
uregulowane niejednolicie, dlatego celem dyrektywy było zharmonizowanie 
przepisów. W polskim porządku prawnym odpowiednikiem obligacji 
zabezpieczonych (covered bonds) są m.in. listy zastawne emitowane przez banki 
hipoteczne – spełniają one bowiem cechy obligacji zabezpieczonej, którą 
zdefiniowano w art. 3 pkt 1 dyrektywy 2019/2162. 

Celem nowelizacji jestem uatrakcyjnienie polskiego rynku listów zastawnych,  
a ustawodawca zamierza to osiągnąć przez wprowadzenie następujących zmian: 

 poszerzenie zakresu aktywów będących zabezpieczeniem spłaty 
publicznych listów zastawnych o wierzytelności banku hipotecznego 
z tytułu nabytych przez ten bank papierów wartościowych 
emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub 
Skarb Państwa – w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe 

emitowanie listów zastawnych, które byłyby zabezpieczone wyłącznie 
obligacjami jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z 
uzasadnieniem do projektu przedmiotowa zmiana ma służyć zwiększeniu 
emisji publicznych listów zastawnych, a także korzystnie wpłynąć  
na finansowanie przedsięwzięć na szczeblu samorządowym 
 

 koniec z uznaniowością w zakresie przedłużenia terminu wykupu 

emitowanych listów zastawnych – możliwość przedłużenia terminu 
zostanie wprowadzona wyłącznie w przypadku ogłoszenia upadłości 
banku hipotecznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego  

2003 r. – prawo upadłościowe 
 

 wprowadzenie definicji listu zastawnego w art. 2a ustawodawca 

zamierza odwołać się do mechanizmu podwójnego regresu,  
który zapewnia inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń 
zarówno w stosunku do banków hipotecznych jako emitentów 
listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie 
listów zastawnych, co w praktyce oznacza, że emitent odpowiada całym 
swoim majątkiem, wraz z aktywami stanowiącymi podstawę emisji 
listów. Podwójny regres w innym wymiarze wprowadza również 

szczególny mechanizm w przypadku upadłości emitenta listów 

                                                
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r.  
w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami 
zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE. L 328 
z 18.12.2019, str. 29). 
2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2160 z dnia 27 listopada 
2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci 
obligacji zabezpieczonych (Dz. Urz. UE. L 328 18.12.2019, str. 1) 



 3 

zastawnych – gwarantując albo roszczenie do ogólnej masy upadłości, 

albo umożliwiając zaspokojenie ze spłacanych aktywów. Nowelizacja 

potwierdza tę zasadę, choć obowiązywała ona już w obecnym stanie 
prawnym na mocy art. 442 prawa upadłościowego i art. 24 ustawy  
o listach zastawnych i bankach hipotecznych 
 

 nowy art. 12a ma wprowadzić zasadę, zgodnie z którą emitowanie 

listów zastawnych dokonywane będzie w ramach programu 
emisji listów zastawnych (obejmującego jedną lub więcej 
emisji), dla których prowadzony będzie odrębny rejestr 
zabezpieczenia listów zastawnych. Warunki programów będą 
określone w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegóły emisji 
listów zastawnych w ramach programu, w tym charakter zezwoleń 
udzielanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, zakres informacji 

wskazywanych w zezwoleniu, katalog sankcji i pozostałe wymogi 
stawiane przez KNF określono w zmienionym Dziale IV ustawy 
 

 sankcjonując funkcjonująca w obrocie praktykę, doprecyzowano, 
że bank hipoteczny będzie mógł zawrzeć m.in. umowę o instrument 
pochodny, ograniczającą ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej 
 

 zmiana w zakresie kalkulacji bufora płynności oraz puli aktywów 
stanowiących zabezpieczenie – w obecnym stanie prawnym banki 
hipoteczne zobowiązane są do utrzymywania nadwyżki płynnościowej  
w wysokości odpowiadającej co najmniej sześciomiesięcznym wpływom  
z odsetek od listów zastawnych znajdujących się w obrocie – w nowej 
formule nadwyżka będzie musiała być utworzona oddzielnie dla 

hipotecznych listów zastawnych oraz publicznych listów 
zastawnych oraz nie będzie mogła być niższa niż łączna kwota 
skumulowanych wypływów płynności netto w okresie kolejnych 
180 dni  
 

 wprowadzenie możliwości emisji listów zastawnych w formie dokumentu, 
gdy jednostkowa wartość nominalna przewyższa lub jest równa 

kwocie stanowiącej równowartość 100.000 euro. W obecnym 
brzmieniu przepis umożliwiał emisje wyłącznie, gdy kwota przekraczała 
100.000 euro, jednakże na rynku międzynarodowym listy zastawne  
o wartości nominalnej nie niższej niż równowartość 100.000 euro często 
znajdowały się w obrocie 
 

 wprowadzenie, w nowym art. 18a, szczegółowych wymogów dla 

instrumentów pochodnych, które podlegają wpisaniu do rejestru 
zabezpieczenia listów zastawnych, w tym nałożenie obowiązku 
odpowiedniego udokumentowania instrumentów pochodnych 
zaliczanych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie spłaty 
obligacji zabezpieczonej 

W procedowanym projekcie przewidziano również inne, mniej istotne zmiany 

porządkujące, dostosowujące polskie przepisy do wymogów dyrektywy.  
Do takich zmian należą: uzupełnienie ustawy o definicje różnej klasy aktywów 
oraz wprowadzenie zasad stosowania oznaczeń „europejska obligacja 
zabezpieczona” i „europejska obligacja zabezpieczona (premium)”. 

Omawiana nowelizacja zostanie przyjęta przez Radę Ministrów w drugim 
kwartale 2021 roku, a zapowiadane zmiany wejdą w życie w ciągu 14 dni  
od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem że przepisy modyfikujące zasady 
utrzymania buforów płynnościowych wejdą w życie po 3 miesiącach  
od dnia ogłoszenia. 

Transpozycja dyrektywy CRD V i rozporządzenia CRR II – proponowane 
zmiany w ustawie prawo bankowe oraz ustawie o obrocie 
instrumentami finansowymi 

W związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących 
wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, czyli pakietu CRD V oraz CRR II, 
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przygotowano propozycje zmian w przepisach prawa bankowego oraz  

w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi >  

W projekcie nowelizacji przewidziano m.in.:  

 nałożenie na oddziały banków zagranicznych obowiązku przedkładania 
Komisji Nadzoru Finansowego rocznego sprawozdania  
z prowadzonej działalności  
 

 nowe systemy zarządzania ryzykiem walutowym, oprócz funkcjonującej 
obecnie standardowej metody oceny ryzyka stopy procentowej, 
zostanie wprowadzona metoda uproszczona – zostaną nią objęte 
małe i niezłożone instytucje w znaczeniu nadanym w art. 4 ust. 1 pkt 
145 rozporządzenia CRR II (nowe ust. 2a-2c art. 9b prawa bankowego) 
 

 zmiany w zakresie polityki wynagradzania (art. 9ca prawa 

bankowego) poprzez zdefiniowanie kategorii pracowników, wobec 
których należy stosować politykę wynagrodzeń w pełnym zakresie,  

a także określenie warunków, kiedy politykę wynagrodzeń można 
stosować w ograniczonym zakresie (jednym z kryteriów jest m.in. 
średnia wielkość aktywów czy poziom wynagrodzenia nie przekraczający 
50 000 euro) – zmiana ta doprecyzowuje i łagodzi obowiązujące 
dotychczas normy, które mogły być uciążliwe dla mniejszych instytucji 

 
 zwiększenie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie: 

 
- możliwości odwołania lub zawieszenia członka rady nadzorczej lub 

zarządu banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki 
holdingowej o działalności mieszanej, czy członka zarządu domu 

maklerskiego (w wyniku zmiany art. 102c ust. 1 ustawy o obrocie)  
- nakładania sankcji (zmiana art. 171 ust. 1 – wzrost wysokości 

grzywny z poziomu 10 000 000 na 20 000 000 mln zł)  
- możliwości wydawania zaleceń związanych z dodatkowymi funduszami 

własnymi ponad kwotę funduszy własnych (nowelizacja art. 133a 
prawa bankowego i 110r ustawy o obrocie) 

- nakładania na podmioty nadzorowane dodatkowych obowiązków 

sprawozdawczych (zmiana art. 138) 
- wydania decyzji o przejęciu banku spółdzielczego przez inny bank  

w sytuacji, gdy fundusze własne banku spółdzielczego obniżą się 
poniżej minimum regulacyjnego, tj. poziomu 1 000 000 euro 

 
 nowy rozdział dotyczący działalności dominującej finansowej spółki 

holdingowej, dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności 

mieszanej, unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej i unijnej 
dominującej finansowej spółki holdingowa o działalności mieszane,  
które chcąc prowadzić działalność, muszą uzyskać zatwierdzenie Komisji 
Nadzoru Finansowego – wprowadzenie nowej kategorii podmiotów 
związane jest z harmonizacją przepisów unijnych w państwach 

członkowskich 

Opisane powyżej proponowane zmiany prawa bankowego i ustawy o obrocie 
finansowymi stanowią jedynie wycinek przepisów, które zostaną dodane  
lub znowelizowane w wyniku implementacji prawa unijnego. Projekt może 
jeszcze ulec zmianie, ponieważ na obecnym etapie został skierowany  
do pierwszego  czytania w Komisji Finansów Publicznych.  
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