Biuletyn prawny
Finanse i bankowość
Październik 2016 r.

Spis treści

2

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – uproszczenie i elektronizacja
postępowania procesowego i egzekucyjnego		

4

Przedsiębiorco, prowadzisz obrót w zagranicznych walutach? Pamiętaj
o prawidłowym składaniu sprawozdań do NBP.		

6

Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń		

8

Pakiet MAD/MAR 		

10

Innowacyjne metody przetwarzania danych osobowych konsumentów
przez instytucje finansowe wg. EBA		

12

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2016 r., sygn. akt I CSK 206/15 – wysokość
odszkodowania w przypadku przedwczesnego wypowiedzenia umowy leasingu

13

Dowiedz się więcej		

14

Kontakt		

15

Szanowni Państwo,
przygotowaliśmy nowe wydanie Newslettera dla
Klientów z sektora finansowego. Bieżący numer został
opracowany przez prawników z zespołu Finansów
i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal.
Jako pierwszy przedstawiamy komentarz dotyczący
Nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Nowe regulacje mają przyczynić się do przyspieszenia
postępowań sądowych, głównie przez szerokie
wykorzystanie elektronicznych środków komunikacji
w toku procesu i egzekucji, jak również przez
uproszczenia czynności procesowych dokonywanych
przez sądy i profesjonalnych pełnomocników.
W dalszej części piszemy o obowiązkach
sprawozdawczych przedsiębiorców prowadzących
obrót w obcych walutach. Rezydenci dokonujący
obrotu dewizowego oraz przedsiębiorcy wykonujący
działalność kantorową są obowiązani przekazywać
NBP dane w zakresie niezbędnym do sporządzania
bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji
inwestycyjnej.
Kolejna analiza została poświęcona rekomendacjom
KNF dla zakładów ubezpieczeń. Zgodnie z nowelizacją
przepisów z obszaru prawa ubezpieczeniowego, zakres
kompetencji KNF do wydawania rekomendacji został
określony bardzo szeroko i w konsekwencji może
dotyczyć właściwie wszystkich aspektów działalności
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.
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W biuletynie znajdą Państwo także komentarz dotyczący
Rozporządzenia MAR („Market Abuse Regulation”)
i Dyrektywy MAD II („Market Abuse Directive”).
Celem pakietu MAD/MAR jest ustanowienie wspólnych
ram regulacyjnych dotyczących m.in. ujawniania
informacji poufnych, okresów zamkniętych, transakcji
insiderów, a także ujednolicenie i zaostrzenie wymiaru
sankcji za wykorzystywanie informacji poufnych,
manipulacje na rynku oraz za nieuprawnione ujawnienie
informacji poufnych.
W dalszej części piszemy o Innowacyjnych metodach
przetwarzania danych osobowych konsumentów
przez instytucje finansowe wg. Europejskiego
Urzędu Nadzoru Bankowego. W wydanym 4 maja 2016
roku dokumencie (Discussion Paper on Innovative Uses
of Consumer Data) identyfikuje on ryzyka oraz korzyści,
jakie dla instytucji finansowych i konsumentów wiążą
się z użyciem coraz bardziej innowacyjnych sposobów
wykorzystywania danych osobowych klientów.
Na koniec komentujemy wyrok Sądu Najwyższego
z 29 kwietnia 2016 r., sygn. akt I CSK 206/15 –
o wysokości odszkodowania w przypadku
przedwczesnego wypowiedzenia umowy leasingu.
Mamy nadzieję, że to opracowanie będzie dla Państwa
ciekawe i pomocne w codziennej praktyce.
Zapraszamy do lektury.

Zbigniew Korba
Radca prawny, Partner
Lider zespołów Finansów i Bankowości
Kancelaria prawnicza Deloitte Legal

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – uproszczenie
i elektronizacja postępowania procesowego i egzekucyjnego
Autor: Piotr Urbanek, Aplikant adwokacki, Associate, Deloitte Legal

8 września 2016 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, wynikające z ustawy
z dnia 7 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1331). Dotyczą one zarówno
postępowania rozpoznawczego (procesu cywilnego), jak i postępowania egzekucyjnego.

Z punktu widzenia profesjonalnych pełnomocników nowym udogodnieniem będzie możliwość
złożenia oświadczenia o nadaniu odpisów pisma procesowego do pełnomocnika strony przeciwnej
zamiast dołączania do pisma pocztowego dowodu nadania.
Nowelizacja przewiduje również rozszerzenie stosowania doręczeń elektronicznych.

Nowe regulacje mają przyczynić się do przyspieszenia postępowań sądowych, głównie przez
szerokie wykorzystanie elektronicznych środków komunikacji w toku procesu i egzekucji, jak
również przez uproszczenia czynności procesowych dokonywanych przez sądy i profesjonalnych
pełnomocników.
Wśród nowości na szczególną uwagę zasługują zmiany w zakresie usprawnienia procedury
przed sądami. Nowelizacja daje bowiem sądom możliwość rozpoznawania spraw procesowych
na posiedzeniu niejawnym (tj. poza rozprawą i bez wzywania stron oraz innych uczestników
postępowania). Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym będzie dopuszczalne wtedy, gdy
pozwany uzna powództwo oraz gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów,
w tym również po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku
zaocznego, sąd dojdzie do wniosku – mając na względzie całokształt zgłoszonych twierdzeń
i dowodów – że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. W takim przypadku postanowienia
dowodowe będą też wydawane na posiedzeniu niejawnym.
Nowe przepisy powinny przyczynić się do usprawnienia postępowania w sprawach, w których
strony nie są zainteresowane kontynuowaniem sporu lub w których dowody zaprezentowane przez
strony w pismach procesowych są wystarczające dla rozstrzygnięcia sprawy.
Ustawodawca wprowadza także możliwość uproszczonego trybu wzywania stron, świadków,
biegłych lub innych osób na posiedzenia. Zgodnie ze znowelizowanym art. 1491 KPC możliwe będzie
wzywanie świadków, biegłych lub innych osób w sposób, który sąd uzna za najbardziej celowy,
z pominięciem tradycyjnych sposobów doręczeń, o ile zostanie to w danym przypadku uznane
za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Warunkiem skuteczności takiego wezwania
będzie brak wątpliwości, że wezwanie doszło do wiadomości adresata.
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Szereg nowości dotyczy elektronicznego postępowania upominawczego. Należy do nich m.in.
możliwość złożenia, wraz z pozwem, wniosku o umorzenie postępowania w przypadku braku
podstaw do wydania nakazu zapłaty lub uchylenia nakazu zapłaty. Regulacja skierowana jest do
podmiotów, które, z różnych względów, nie są zainteresowane kontynuowaniem czasochłonnego
postępowania procesowego w przypadku nieuzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu
elektronicznym. Nowelizacja wprowadza także zasadę zwolnienia powoda z obowiązku uiszczenia
opłaty uzupełniającej od pozwu w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu. Zmiany te mogą
przyczynić się do popularyzacji elektronicznego postępowania upominawczego.
Istotne zmiany dotyczą również usprawnienia postępowania egzekucyjnego.
Nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje w zakresie czynności, jakie może wykonywać
referendarz sądowy, doręczeń elektronicznych dokonywanych przez komorników, przepisów
o skardze na czynności komornika oraz zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.
Forma doręczeń elektronicznych zastrzeżona będzie dla nowej formy sprzedaży ruchomości
w postępowaniu egzekucyjnym – licytacji elektronicznej, a także w zakresie zajęcia rachunków
bankowych. Ustawa pozwala również stronom postępowania na dokonanie wyboru wnoszenia
pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Licytacja elektroniczna, o której mowa powyżej, będzie przeprowadzana na wniosek wierzyciela,
zgłoszony przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie terminu
drugiej licytacji. Będzie ona dopuszczalna tylko wtedy, gdy zajęte ruchomości zostały oddane pod
dozór osobie innej niż dłużnik. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej będzie dokonywana

za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego, do którego dostęp będzie
zapewniony w każdym sądzie rejonowym.
Wprowadzenie elektronicznego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego stanowi realizację
postulatów komorników sądowych i banków zmierzających do usprawnienia wymiany informacji
związanych z wykonywaniem takiego zajęcia. Wykorzystanie systemu teleinformatycznego ma
– zdaniem projektodawców - umożliwić tanią i szybką realizację tych czynności. Zawiadomienia
dokonywane między komornikiem a bankiem w trakcie realizacji tego zajęcia będą składane
wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego.
Ograniczenie dostępności skargi na czynności komornika wynika z przekonania ustawodawcy, że jej
nadużywanie prowadziło do długotrwałości postępowań egzekucyjnych, a w skrajnych przypadkach
– wręcz do ich zablokowania.

Komentarz:
Za wcześnie, by z przekonaniem prognozować, że elektronizacja postępowania cywilnego
przyniesie w krótkim okresie wymierne korzyści w zakresie przyspieszenia postępowań.
Sukces proponowanych rozwiązań zależeć będzie od skłonności stron postępowania do
korzystania z nowych sposobów doręczeń oraz sprawności i rzeczywistej dostępności
systemów teleinformatycznych, które muszą zacząć funkcjonować w sądach i w kancelariach
komorniczych. Doświadczenie wskazuje, że o powodzeniu tego rodzaju zmian decydują nieraz
detale.
Na uwagę zasługują z pewnością wprowadzane uproszczenia w zakresie możliwości
procedowania i wyrokowania przez sąd rozpoznający sprawy w procesie. Wydaje się, że
w oparciu o nowe przepisy niemała część spraw gospodarczych o nieskomplikowanym stanie
faktycznym i prawnym będzie mogła zostać rozstrzygnięta bez konieczności przeprowadzania
postępowania dowodowego na rozprawie. W istocie bowiem często skierowanie sprawy
przez przedsiębiorcę na drogę postępowania sądowego nie wynika z jej skomplikowanego
charakteru, ale z braku możliwości porozumienia z dłużnikiem, np. w zakresie zapłaty zaległych
wierzytelności, mimo że obowiązek spełnienia świadczenia wynika ponad wszelką wątpliwość
z dowodów w postaci odpowiednich rozliczeń.

Piotr Urbanek
Aplikant adwokacki, Associate
Deloitte Legal
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Przedsiębiorco, prowadzisz obrót w zagranicznych walutach?
Pamiętaj o prawidłowym składaniu sprawozdań do NBP.
Autor: Łukasz Szymański, Radca prawny, Managing Associate, Deloitte Legal, Jan Fotek, Aplikant radcowski, Associate, Deloitte Legal

Obowiązek sprawozdawczy
Przedsiębiorcy prowadzący obrót w obcych walutach podlegają obowiązkowi składania
sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego („NBP”). Podstawą ww. obowiązku jest art. 30 ust.
1 Prawa Dewizowego („PD”), zgodnie z którym rezydenci dokonujący obrotu dewizowego1 oraz
przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową są obowiązani przekazywać NBP dane w zakresie
niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.
Szczegółowy zakres i formę raportów określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23
października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych
niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej2
(„Rozporządzenie”).
Należy podkreślić, że Rozporządzenie określa szereg skomplikowanych obowiązków raportowych
i zawiera łączenie 35 wzorów formularzy, które w zależności od przypadku powinny być wypełniane
i przesyłane do NBP miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Momentem, od którego przedsiębiorca
powinien zainteresować się wypełnianiem obowiązków raportowych jest przekroczenie przez niego
łącznej kwoty 10 mln złotych aktywów i pasywów na koniec roku lub 3 mln złotych w aktywach
lub pasywach związanych z obrotem handlowym z zagranicą. Ponadto, Rozporządzenie wymaga
również przedkładania odpowiednich dodatkowych raportów np. w przypadku posiadania co
najmniej 10% głosów w organach stanowiących spółek mających siedzibę za granicą, w przypadku
posiadania przez nierezydenta co najmniej 10% głosów w organach stanowiących przedsiębiorcy,
czy w przypadku posiadania wobec nierezydentów długoterminowych zobowiązań finansowych
(kredyty, pożyczki, leasing finansowy) w łącznej wartości co najmniej 3 mln złotych.

Konsekwencje niewykonania obowiązków sprawozdawczych
Znaczna część przedsiębiorców nie jest świadoma, że nieprzekazywanie lub nieterminowe
przekazywanie sprawozdań do NBP może powodować szereg konsekwencji natury administracyjnej
i karnoskarbowej. Bywa tak, że pierwsza styczność z tą informacją ma miejsce kiedy przedsiębiorca
jest przez NBP zawiadamiany o zamiarze przeprowadzenia u niego kontroli ksiąg i sprawozdań
w celu zweryfikowania realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia. W takiej sytuacji
jest już z reguły za późno na naprawienie błędów w zakresie wypełniania obowiązków
sprawozdawczych.
Nie później niż 30 dni po przesłaniu zawiadomienia wskazującego termin i zakres kontroli NBP
przystępuje do czynności kontrolnych. Co do zasady polegają one na badaniu ksiąg i dokumentacji
przedsiębiorcy, co odbywa się w siedzibie kontrolowanego. W pewnych sytuacjach, jeżeli może to
usprawnić prowadzenie kontroli oraz za zgodą kontrolowanego przedsiębiorcy, kontrola może mieć
miejsce również w siedzibie NBP. Kontrola każdorazowo prowadzona jest przez upoważnionych
do tego pracowników NBP, po okazaniu legitymacji służbowej i doręczeniu upoważnienia.
Kontrolerzy mają również obowiązek wpisania danych dotyczących kontroli do książki kontroli
prowadzonej przez przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej3 („USDG”). Należy podkreślić, że przepisy PD i USDG zawierają szereg uregulowań
odnośnie warunków prowadzenia kontroli, w tym m.in. w zakresie maksymalnej długości kontroli,
jej przebiegu, czy możliwych przerw. Wobec tego zalecane jest jeszcze przed jej rozpoczęciem
dokładne zapoznanie się z uprawnieniami, jakie przysługują kontrolowanemu, tak żeby w razie
stwierdzenia naruszeń przez kontrolerów mógł on złożyć sprzeciw wobec podejmowanych
czynności.
Po zakończeniu czynności kontrolnych kontrolerzy sporządzają pisemny protokół z kontroli, który
przedstawiany jest przedsiębiorcy do podpisu. Od tego momentu przedsiębiorca ma również
14 dni, aby zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia co do zawartych w protokole ustaleń.

1

W myśl PD, dokonywanie obrotu dewizowego obejmuje bardzo szeroki zakres czynności – m.in. odnosi się do sytuacji,
w których przedsiębiorca na podstawie umów z nierezydentami dokonuje rozliczeń w walutach obcych (np. EUR lub
USD).

2

Dz. U. z 2009 r., nr 184, poz.1437.

3

T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.
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Poinformowanie organów podatkowych o naruszeniach i czynny żal
Z uwagi na, jak już wskazano, zawiłość obowiązków sprawozdawczych wynikających
z Rozporządzenia, protokół pokontrolny przedstawiany przedsiębiorcy po zakończeniu kontroli
z reguły wskazuje na pewne uchybienia w zakresie przekazywanych sprawozdań. W takiej sytuacji
Prezes NBP po upływie 14-dniowego terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu przesyła
do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego informację o popełnieniu przestępstwa lub
wykroczenia skarbowego, o którym mowa w art. 106l Kodeksu karnego skarbowego4 („KKS”).5
Do momentu przesłania przez NBP opisywanego zawiadomienia przedsiębiorca ma też czas na
złożenie do naczelnika urzędu skarbowego czynnego żalu, w którym wskaże wszystkie wykryte
przez NBP nieprawidłowości w kontrolowanym okresie i tym samym uniknie odpowiedzialności
z ww. art. 106l KKS. Z racji tego, że przeprowadzający kontrolę NBP nie jest „organem ścigania”,
o którym mowa w art. 16 KKS, przed przekazaniem protokołu do naczelnika urzędu skarbowego nie
zachodzą przesłanki wykluczające możliwość złożenia czynnego żalu z uwagi na uprzednią wiedzę
organu ścigania o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym.6
Niezłożenie przez przedsiębiorcę czynnego żalu lub złożenie go po momencie poinformowania
naczelnika urzędu skarbowego przez NBP o przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym spowoduje
wysokie ryzyko nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne u przedsiębiorcy za składanie
sprawozdań do NBP. W praktyce osobami tymi będą najczęściej księgowy, dyrektor finansowy lub
członek zarządu odpowiedzialny za kwestie finansowe.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami KKS maksymalna wysokość grzywny nałożona na
każdą osobę odpowiedzialną za wyżej wspomniane naruszenia może wynieść nawet 2.960.000 PLN.

4

Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, ze zm.).

5

Zgodnie z art. 106l KKS, kto wbrew obowiązkowi nie zgłasza NBP danych o dokonanym obrocie dewizowym
lub wykonywanej działalności kantorowej, w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, lub zgłasza dane niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny
do 120 stawek dziennych lub karze grzywny za wykroczenie skarbowe w wypadku mniejszej wagi.

6

Zgodnie z art. 16 § 5 pkt 1 KKS, złożenie czynnego żalu jest bezskuteczne, jeżeli zostało dokonane w czasie, kiedy
organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego.
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Komentarz:
Jeżeli chodzi o przygotowanie się do kontroli NBP zalecane jest podjęcie kliku podstawowych
czynności. Po pierwsze kontrolowany powinien, jak już wskazano wyżej, dokładnie zapoznać
się ze swoimi uprawnieniami przysługującymi mu w trakcie kontroli. W tym celu dobrym
rozwiązaniem może być skontaktowanie się z doradcą prawnym, który wskaże, jakich
informacji mogą najczęściej wymagać kontrolerzy i w jaki sposób udzielać wyjaśnień w trakcie
kontroli. Po drugie, przedsiębiorca powinien przygotować jeszcze przed rozpoczęciem kontroli
wszystkie dokumenty, których wymagać mogą kontrolerzy, w tym w szczególności księgi
i sprawozdania, w oparciu o które przygotowywane były sprawozdania do NBP. Po trzecie,
należy mieć również na uwadze, że po zakończeniu kontroli i przekazaniu zastrzeżeń w formie
protokołu, przedsiębiorca powinien przed podpisaniem dokładnie zapoznać się z jego treścią.
Zalecana jest m.in. weryfikacja czy informacje przekazywane w protokole nie wykraczają poza
przedmiot badania kontrolerów, w szczególności, czy nie dają asumptu do przeprowadzenia
kolejnych kontroli ksiąg przedsiębiorcy – tym razem przez organ podatkowy po powzięciu
informacji o naruszeniach od NBP. Na końcu warto również zgłosić się do doradcy prawnego,
który w razie konieczności zapewni prawidłowe i terminowe przygotowanie projektu czynnego
żalu składanego do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego przedsiębiorcy.

Łukasz Szymański
Radca prawny, Managing Associate
Deloitte Legal

Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń
Autor: Katarzyna Sawicka, Aplikant adwokacki, Associate, Deloitte Legal

Nowelizacja przepisów z obszaru prawa ubezpieczeniowego, implementująca do polskiego
porządku prawnego Solvency II, uregulowała wprost możliwość wydawania przez Komisję Nadzoru
Finansowego rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Odpowiedni przepis,
tj. art. 365 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1844) wszedł w życie 1 stycznia 2016 r.
KNF skorzystała ze swoich uprawnień i do chwili obecnej wydała 3 pakiety rekomendacji dla
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji:

KNF uznała, że z powodu rozbieżności pomiędzy katalogami okoliczności, które poszczególne
zakłady biorą pod uwagę przy ocenie szkody majątkowej oraz przy wycenie tych okoliczności konieczne jest dokonanie standaryzacji w sektorze ubezpieczeniowym, do czego mają przyczynić
się właśnie rekomendacje. Organ nadzoru wskazał m.in. że określając okoliczności, które brane
są pod uwagę przy obliczaniu rozmiaru szkody, stwierdzeniu przyczynienia się poszkodowanego
do jej powstania, a także określając wysokość zadośćuczynienia, zakłady ubezpieczeń powinny
uwzględniać orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz utrwalone orzecznictwo sądów powszechnych.
KNF zwróciła również uwagę na zasady korzystania przez zakłady ubezpieczeń z outsourcingu.

1. Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące procesu ustalania i wypłaty
zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych,
2. Rekomendacje dotyczące badania adekwatności produktu,
3. Rekomendacje dotyczące systemu zarządzania produktem.
Zakres kompetencji KNF do wydawania rekomendacji został określony bardzo szeroko
i w konsekwencji może dotyczyć właściwie wszystkich aspektów działalności zakładów ubezpieczeń
i zakładów reasekuracji. KNF może bowiem kierować do podmiotów nadzorowanych rekomendacje
w celu:
1. zapewnienia zgodności działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z przepisami
prawa,
2. zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia,
3. ograniczenia ryzyka występującego w działalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji,
4. zapewnienia trwałej zdolności zakładu ubezpieczeń do wykonywania zobowiązań.
Najnowszy pakiet rekomendacji, który ma zostać zaimplementowany przez podmioty nadzorowane
do 31 grudnia 2016 r., ma na celu ujednolicenie podejścia zakładów ubezpieczeń do procesu
ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkód niemajątkowych z umów ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych.

8

Komentarz:
Przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadzają w odniesieniu
do rekomendacji KNF tzw. zasadę comply or explain (zastosuj się lub wytłumacz). Oznacza ona,
że zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który nie stosuje się do rekomendacji organu
nadzoru, ani nie zamierza się do nich zastosować, powinien poinformować KNF, w jaki inny
sposób zamierza osiągnąć cele, dla realizacji których organ nadzoru wydał rekomendacje.
Taka regulacja jest nowością na gruncie prawa polskiego, a jednocześnie właściwie zasadą
jeśli chodzi o rekomendacje wydawane przez Europejskie Organy Nadzoru (ESAs) dla sektora
finansowego na poziomie UE (rekomendacje te kierowane są do krajowych organów nadzoru
w państwach członkowskich).						

W praktyce zasada comply or explain powinna być przejawem bardziej elastycznego
uregulowania niektórych obszarów działalności ubezpieczeniowej oraz położenia nacisku na
osiągnięcie konkretnych celów, wskazanych przez organ nadzoru za pomocą środków, jakie
zakład ubezpieczeń uzna za najbardziej adekwatne ze względu na specyfikę swojej działalności.
Z drugiej jednak strony - warto zwrócić uwagę na problemy praktyczne, wynikające
z rozbieżności pomiędzy ustawową zasadą comply or explain, a chociażby metodyką BION
dla rynku ubezpieczeniowego. W sytuacji bowiem, gdy podmiot nadzorowany nie stosuje
się do rekomendacji KNF, w zakresie jakościowej oceny zarządzania może on uzyskać ocenę
nie lepszą niż 3,5 (przy czym oceną najgorszą jest 4). W związku z powyższym należałoby
postulować wprowadzenie odpowiednich zmian do metodyki BION, ewentualnie zasadę
interpretacyjną, iż spełnienie celów określonych w rekomendacji za pomocą innych środków,
niż w niej określone, jest równoznaczne ze stosowaniem się do takiej rekomendacji.
Na gruncie prawa polskiego comply or explain jest zasadą nową i w dużej mierze od regulatora
zależeć będzie, czy przyjmie się ona wśród podmiotów nadzorowanych, czy też wybiorą one
drogę sztywnego trzymania się rekomendacji. Pomimo bowiem niewiążącego charakteru
rekomendacji KNF – zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TK oraz SN nie mają one charakteru
powszechnie obowiązującego aktu prawa ani też tzw. aktu prawa wewnętrznego – trudno
sobie wyobrazić, iż podmioty nadzorowane nie będą implementowały ich w swojej działalności.
Rekomendacje wskazują bowiem chociażby, w jaki sposób organ nadzoru interpretuje pojęcia
niedookreślone w ustawach np. „zapobieganie naruszeniu interesów ubezpieczonych”,
„zapewnienie trwałej zdolności zakładu ubezpieczeń do wykonywania zobowiązań”, czy też
„ostrożne i stabilne zarządzanie” instytucja nadzorowaną.

Katarzyna Sawicka
Aplikant adwokacki, Associate
Deloitte Legal
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Pakiet MAD/MAR

Autor: Agata Jankowska-Galińska, Radca prawny, Managing Associate, Deloitte Legal, Katarzyna Sawicka, Aplikant adwokacki, Associate, Deloitte Legal

Od 3 lipca 2016 roku bezpośrednio w polskim porządku prawnym obowiązuje Rozporządzenie MAR
(„Market Abuse Regulation”)1.Tego samego dnia upłynął termin implementacji przepisów Dyrektywy
MAD II („Market Abuse Directive”)2. Celem pakietu MAD/MAR jest ustanowienie wspólnych ram
regulacyjnych dotyczących m.in. ujawniania informacji poufnych, okresów zamkniętych, transakcji
insiderów, a także ujednolicenie i zaostrzenie wymiaru sankcji za wykorzystywanie informacji
poufnych, manipulacje na rynku oraz za nieuprawnione ujawnienie informacji poufnych.
Nowy system raportowania
Pakiet MAD/MAR wprowadza zmiany w systemie raportowania, w tym ujednolicenie definicji
informacji poufnej, zmianę terminów raportowania oraz rozszerzenie katalogu podmiotów
objętych systemem. Obowiązująca do tej pory definicja informacji poufnej zawarta w art. 154
ustawy o obrocie3 wraz z katalogiem zdarzeń i faktów podlegających raportowaniu zawartym
w rozporządzeniu o informacjach bieżących i okresowych.4 Postanowienia MAR obowiązek
raportowania uzależniają jedynie od interpretacji definicji poufnej, nie przedstawiając
przykładowego katalogu zdarzeń podlegających raportowaniu. Wskazane zmiany powodują
zwiększenie odpowiedzialności spółek oraz osób nimi zarządzających.
Dodatkowo, MAR wprost wskazuje, że informacją poufną może być również etap pośredni
rozciągniętego w czasie procesu np. negocjacji. Oznacza to, że pojedyncza informacja spełniająca
określone wymogi, uzyskana wskutek negocjacji może stanowić samodzielną informację poufną,
a w konsekwencji podlegać obowiązkowi raportowania.

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/
WE („Rozporządzenie MAR”).

2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku
(„Dyrektywa MAD II”).

3

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 94) („ustawa o obrocie”).

4

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 133)
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Spółki dostosowując działalność do nowych wymogów powinny odpowiednio przebudować swoje
polityki informacyjne, a także opracować listę potencjalnych zdarzeń generujących informacje
poufne. Dobrze zbudowana polityka informacyjna może w znaczącym stopniu ograniczyć ryzyko
związane z niewypełnieniem obowiązków informacyjnych.
Kolejną istotną zmianą wprowadzoną przez nowe przepisy jest termin na publikację informacji
poufnych. Do tej pory, taka informacja musiała być opublikowana niezwłocznie, przy czym przepisy
przewidywały maksymalny termin na przekazanie informacji – tj. 24 godziny od zajścia zdarzeń
lub okoliczności, które uzasadniają ich przekazanie, lub po powzięciu o nich wiadomości. Takie
brzmienie przepisu dawało większą możliwość obrony przed zarzutem spóźnionego raportowania,
w sytuacji, gdy zachowano 24-godzinny termin.
Zmianie ulega również zakres podmiotowy obowiązków informacyjnych. Nowe zasady raportowania
obowiązują nie tylko podmioty rynku regulowanego, ale również emitentów działających
w alternatywnym systemie obrotu (np. New Connect).
Skutki spóźnionej implementacji
Mimo że polski ustawodawca miał obowiązek implementacji Dyrektywy MAD II oraz dostosowania
polskiego porządku prawnego do Rozporządzenia MAR w terminie do 3 lipca 2016 r., do tej
pory odpowiednie przepisy nie zostały uchwalone. Obecnie projekt ustawy nowelizującej z 28
czerwca 2016 r. jest na etapie opiniowania. Brak terminowej implementacji powoduje szereg
problemów. Niewątpliwie od 3 lipca 2016 r. należy stosować przepisy bezpośrednio obowiązującego
Rozporządzenia MAR, a wszelkie krajowe przepisy z nim sprzeczne należy uznać za bezskuteczne.

Wynika to z pierwszeństwa zastosowania przepisów unijnych w stosunku do przepisów prawa
polskiego. Bardziej problematyczna pozostaje kwestia stosowania przepisów Dyrektywy MAD
II, która zgodnie z prawem unijnym wymaga implementacji. Niemniej jednak, w razie jej braku
w określonym terminie, zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
przepisy dyrektywy mogą być stosowane bezpośrednio pod warunkiem, że są one bezwarunkowe
i wystarczająco precyzyjne.
Dodatkowo, należy zaznaczyć, że pierwszeństwo stosowania prawa unijnego nie oznacza
automatycznego uchylenia przepisów krajowych. Polskie przepisy pozostają w mocy i funkcjonują
równolegle wraz z przepisami pakietu MAD/MAR tworząc jeden wspólny porządek prawny. Jedynie
w razie sprzeczności przepisów pierwszeństwo mają regulacje unijne. W świetle omawianego
problemu pojawiły się kontrowersje co do stosowania przepisów karnych i sankcji administracyjnych
zawartych w ustawie o obrocie i ustawie o ofercie5 pomimo braku ich odpowiedników w pakiecie
MAD/MAR. Zgodnie z komunikatem KNF „przepisy tych ustaw, wprowadzające określone nakazy
lub zakazy zachowania się, w zakresie w jakim nie są sprzeczne z rozporządzeniem MAR, nadal
pozostają wzorcem zachowania się adresata i w związku z tym, w przypadku ich naruszenia,
zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy sankcyjne.”6

5

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) („ustawa o ofercie”).

6

https://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2016/kary_za_naruszenie_przepisow_rozporzadzenia_m.html
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Innowacyjne metody przetwarzania danych osobowych
konsumentów przez instytucje finansowe wg. EBA
Autor: Agata Jankowska-Galińska, Radca prawny, Managing Associate, Deloitte Legal

W wydanym w dniu 4 maja 2016 roku dokumencie (Discussion Paper on Innovative Uses of
Consumer Data) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority) identyfikuje
ryzyka oraz korzyści, jakie dla instytucji finansowych i konsumentów wiążą się z użyciem coraz
bardziej innowacyjnych sposobów wykorzystywania danych osobowych klientów.
EBA zauważa, iż sposoby pozyskiwania przez instytucje finansowe danych osobowych
konsumentów mogą przybrać postać bezpośrednią (od samego zainteresowanego), jak i pośrednią
(za pomocą portali społecznościowych czy podmiotów trzecich). Przykładowo, dokonując zakupu
produktu lub usługi przy użyciu karty kredytowej lub płatniczej, klienci umożliwiają instytucji
finansowej poznanie swoich preferencji i zwyczajów (co do rodzaju produktów, miejsc zakupów, itd.),
chcąc nie chcąc - udostępniając szereg informacji na swój temat. Instytucje finansowe coraz częściej
dostrzegają wynikający z tego potencjał.
Wśród korzyści dla klientów EBA wskazuje zmniejszenie kosztów oraz poprawę jakości produktów;
instytucje finansowe zyskują z kolei nowe źródła zysku. Jako główne ryzyka EBA wymienia brak
równowagi w kontekście przepływu informacji, bezpieczeństwo oraz niewłaściwe wykorzystanie
danych osobowych.
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wskazuje, że brak jest obecnie szczegółowych regulacji
prawnych odnoszących się stricte do sposobów i zakresu przetwarzania danych osobowych
konsumentów przez instytucje finansowe, co może rodzić w przyszłości problemy przez wzgląd na
coraz bardziej innowacyjne metody przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.
Do dnia 4 sierpnia 2016 roku uczestnicy rynku mogli zgłaszać swoje uwagi i propozycje odnośnie
przyszłych regulacji prawnych w tym zakresie. Na podstawie, m.in., tych zgłoszeń Urząd ma
przygotować wskazania i zalecenia odnośnie działań, jakie powinny zostać podjęte przez instytucje
Unii Europejskiej w tym zakresie.
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Wyrok Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2016 r., sygn. akt
I CSK 206/15 – wysokość odszkodowania w przypadku
przedwczesnego wypowiedzenia umowy leasingu
Autor: Piotr Urbanek, Aplikant adwokacki, Associate, Deloitte Legal

W wyroku z 29 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy poruszył kwestię charakteru odpowiedzialności
przewidzianej w art. 70915 KC, polegającej na możliwości żądania przez leasingodawcę –
w przypadku rozwiązania umowy z winy leasingobiorcy - natychmiastowej zapłaty wszystkich
przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący
uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.
W stanie faktycznym sprawy w umowie leasingu znalazło się postanowienie przewidujące, że
odszkodowanie umowne należne leasingodawcy wyniesie 105% sumy wszystkich przewidzianych
w umowie a nie zapłaconych rat leasingowych w części kapitałowej i ceny wykupu pomniejszonych
o uzyskane przez finansującego korzyści. Pozwany w skardze kasacyjnej podniósł, że postanowienie
to stanowi w istocie zastrzeżenie kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego.
Sąd Najwyższy przychylił się do zarzutu pozwanego, podkreślając, że wspomniana
odpowiedzialność ma charakter odpowiedzialności kontraktowej. Za sprzeczne z art. 70915 KC
uznał postanowienia umowne przewidujące obciążenie korzystającego - w razie wypowiedzenia
umowy przez finansującego na skutek okoliczności, za które korzystający odpowiada świadczeniami procentowo wyższymi od wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych
rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym
terminem i rozwiązania umowy leasingu. Ich przyjęcia nie usprawiedliwia odwołanie się do przepisu
wprowadzającego zasadę swobody kontraktowej.
Postanowienie umowne tego rodzaju jest zdaniem Sądu Najwyższego charakterystyczne dla
kary umownej, która może być zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zarazem w stanie faktycznym sprawy wypowiedzenie
umowy nastąpiło ze względu na nieregulowanie przez pozwanego kolejnych rat leasingowych.
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Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego
i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym
w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej
150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę
w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść
sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. 225 000 pracowników
Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości.
Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności
i uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile,
którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu
pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi
zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniem współtworzą społeczną
odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania
publicznego i wspierania lokalnych społeczności.
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną
odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne
i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte
Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na
stronie www.deloitte.com/pl/onas
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