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AKTY PRAWNE, KTÓRE WE-
SZŁY W ŻYCIE/ZOSTAŁY 
ZMIENIONE  
W OKRESIE  
1 DO 30 CZERWCA 2021 R. 

EWENTUALNE SKUTKI DLA 
BANKU 

EWENTUALNE SKUTKI DLA 
KLIENTÓW BANKU 

TREŚĆ AKTU/OMÓWIENIE  

 
   

Rozporządzenie Ministra Finan-

sów, Funduszy i Polityki Regio-

nalnej z dnia 8 czerwca 2021 w 

sprawie systemu zarządzania 

ryzykiem i systemu kontroli we-

wnętrznej oraz polityki wyna-

grodzeń w bankach  

 

Data wejścia w życie – 

11 czerwca 2021 r.  

z wyjątkiem: 

 

1) § 18 pkt 6, który wchodzi  

w życie z dniem 28 czerwca 

2021 r.; 

2) § 14 ust. 2 oraz § 22 ust. 4, 

które wchodzą w życie z dniem 

31 grudnia 2021 

 

TAK  

Rozporządzenie wdraża do 
polskiego prawa przepisy dy-
rektywy CRD V oraz służy sto-
sowaniu rozporządzenia CRR. 

Wprowadzono zmiany w za-
kresie zasad realizacji strategii 
zarządzania ryzykiem co do 
wprowadzania i aktualizacji 
polityk i procedur zarządzania 
ryzykiem z uwzględnieniem ry-
zyka stopy procentowej oraz 
zasad polityki wynagrodzeń w 
zakresie zmiennych składni-
ków wynagrodzenia i neutral-
ności wynagrodzeń pod wzglę-
dem płci. 

NIE 
Rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące w tym zakresie roz-
porządzenie i określa: 
- szczegółowy sposób funkcjonowania w bankach systemu zarządzania 
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, w tym tryb anonimowego 
zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu lub rady nadzorczej naru-
szeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów 
etycznych; 
- szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń, w tym polityki wynagro-
dzeń stosowanej w ograniczonym zakresie, oraz sposób jej ustalania, 
-  nakłada na Banki obowiązek opracowania i wdrożenia 
procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń 
prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych, 
która powinna określać m.in.: 

- sposób odbierania zgłoszeń w sprawie naruszeń, zapewnia-
jący w szczególności możliwość odbierania zgłoszeń bez poda-
wania tożsamości przez pracownika dokonującego zgłoszenia; 

- sposób ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapew-
niający co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze 
represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawie-
dliwego traktowania. 

 
Poniżej link do pełnej treści Rozporządzenia: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDeta-
ils.xsp?id=WDU20210001045 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

CYFRYZACJI z dnia 24 czerwca 

2021 r. w sprawie gwarantowa-

nej dostępności oraz pojemno-

ści skrzynek doręczeń dla pod-

miotów publicznych oraz pod-

miotów niepublicznych 

 

Data wejścia w życie – 3 lipca 

2021 r. 

TAK 

Rozporządzenie określa war-
tości dla gwarantowanej do-
stępności i pojemności 
skrzynki doręczeń, co jest nie-
zbędne do prawidłowego wy-
konania ustawowego obo-
wiązku zapewnienia przez 
Operatora wyznaczonego za-
gwarantowanego dostępu 
oraz możliwości przechowy-
wania wysłanych i odebranych 
danych w ramach gwaranto-
wanej pojemności skrzynki.  

 

NIE 
Rozporządzenie określa gwarantowaną dostępność oraz gwaranto-
waną pojemność skrzynek doręczeń dla podmiotów publicznych oraz 
podmiotów niepublicznych, którą, zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy o do-
ręczeniach elektronicznych, ma obowiązek zapewnić Operator wyzna-
czony w związku ze świadczeniem publicznej usługi rejestrowanego do-
ręczenia elektronicznego. Operator wyznaczony jest zobowiązany do 
zapewnienia systemu teleinformatycznego, w którym udostępniane są 
skrzynki doręczeń. 
 
Przedmiotowy projekt określa wartości dla gwarantowanej dostępno-
ści i pojemności skrzynki doręczeń. Jest to niezbędne do prawidłowego 
wykonania ustawowego obowiązku zapewnienia przez Operatora wy-
znaczonego zagwarantowanego dostępu oraz możliwości przechowy-
wania wysłanych i odebranych danych w ramach gwarantowanej po-
jemności skrzynki. Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu za-
projektowane zostały tak, aby zapewnić równowagę między potrze-
bami użytkowników skrzynek doręczeń a potrzebą operatora wyzna-
czonego polegającą na wypełnieniu zarówno ustawowego obowiązku 
utrzymania rozwiązań zaprojektowanych dla obsługi klienta masowego 
jak i planowym wykonywaniem prac naprawczych i rozwojowych przy 
zachowaniu rozsądnego ekonomicznie poziomu alokacji personelu zaj-
mującego się utrzymaniem i administracją systemami teleinformatycz-
nymi. 
 
Poniżej link do pełnej treści Rozporządzenia: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDeta-

ils.xsp?id=WDU20210001202 
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Rozporządzenie Ministra Finan-

sów, Funduszy i Polityki Regio-

nalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowego zakresu 

danych zawartych w deklara-

cjach podatkowych i w ewiden-

cji w zakresie podatku od towa-

rów i usług 

 

Data wejścia w życie – 1 lipca 

2021 r. 

NIE NIE 
Rozporządzenie dotyczy zmian związanych z pakietem e-commerce, 
który wchodzi w życie od 1 lipca. Sprzedaż wysyłkowa w obecnym 
kształcie została zastąpiona zupełnie nowymi uregulowaniami dotyczą-
cymi sprzedaży na rzecz osób niebędących podatnikami (m.in. we-
wnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - WSTO) oraz 
kompleksowymi zmianami w raportowaniu takich dostaw oraz m.in. 
usług telekomunikacyjnych. Z tego względu usunięte zostały znaczniki 
SW oraz EE i zostały wprowadzone znaczniki WSTO_EE oraz IED. 
 
Rozporządzenie zawiera:  

 

• Możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 
450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, 
oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub prze-
jazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednora-
zowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług po-
legających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, tabo-
rem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami trans-
portu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i 
śmigłowcami.  

• Doprecyzowanie pod względem merytorycznym i formalnym prze-
pisów rozporządzenia odnoszących się do oznaczeń niektórych 
grup towarów i usług (GTU) oraz procedur specjalnych. W celu wy-
eliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (struk-
turą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi w rozporządzeniu ozna-
czeniami, zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do 
„13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Ponadto doprecyzowano zapisy 
wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej 
(CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015.  

• Wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i 
„WEW”. W celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych uznano, 
że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym we-
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wnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i do-
kumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane oznacze-
niami GTU.  

• Wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów RO. 
Aby uprościć obowiązki ewidencyjne wprowadzono również roz-
wiązanie, aby dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprze-
daż z kas rejestrujących „RO” nie były oznaczane symbolami pro-
cedur.  

• Wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw to-
warów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a 
dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wy-
łącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samo-
rządu terytorialnego lub ich związkami. Zmiana ma charakter 
upraszczający i dostosowujący wymogi ewidencyjne do potrzeb 
analitycznych i kontrolnych administracji skarbowej.  

• Doprecyzowanie przepisów dotyczących wykazywania danych w 
zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji. Przepis w 
tym zakresie doprecyzowano uściślając, że imię i nazwisko lub na-
zwę nadawcy lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia 
celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji impor-
towej, ponieważ deklaracja importowa nie zawiera takich danych.  

• Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku nali-
czonego dokumentem „WEW”. Rozwiązanie wprowadzono, aby 
zmniejszenie podatku naliczonego mogło być wykazane w ewiden-
cji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem 
„WEW”, jeśli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumen-
tującej dane zdarzenie, do dnia przesłania tej ewidencji. 

• Uchylenie przepisów rozporządzenia dotyczących stosowania 
oznaczenia „MPP”. Zmiana ta nastąpiła w związku ze zgłaszanymi 
uwagami do oznaczania transakcji obowiązkiem stosowania me-
chanizmu podzielonej płatności w ewidencji sprzedaży. Zatem w 
JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia 
„MPP”.  
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• W przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 
ustawy o VAT wprowadzono obowiązek wykazania w ewidencji 
daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty. Zmiana 
ta ma charakter doprecyzowujący i pozwoli na weryfikację nieścią-
galności wierzytelności, która została uprawdopodobniona, bez 
konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych lub czynno-
ści sprawdzających z udziałem podatnika, oraz znacznie ułatwi we-
ryfikację ustawowej przesłanki zastosowania ulgi za tzw. „złe 
długi”, tj. upływ terminu płatności faktury.  

• Wprowadzenie oznaczenia, że podatnik ułatwiał w okresie rozli-
czeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 
4 ustawy o VAT. Art. 109b ust. 4 ustawy o VAT nakłada na podat-
ników, ułatwiających poprzez interfejs elektroniczny (taki jak plat-
forma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki) do-
stawy towarów i świadczenie usług określone w art. 109b ust. 1 
ustawy, obowiązek udostępnienia na żądanie organu podatko-
wego ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych 
czynności (transakcji) i wykonujących je podatników. W związku z 
tym podatnicy zobowiązani do składania JPK_VAT z deklaracją, je-
żeli dodatkowo zobowiązani są do prowadzenia ewidencji, o której 
mowa w art. 109b ust. 1 ustawy o VAT (w odniesieniu do ułatwia-
nych przez nich czynności powiązanych z terytorium kraju, o któ-
rych mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT), zgodnie z projekto-
wanym § 7 pkt 8 rozporządzenia powinni oznaczyć odpowiednio w 
części deklaracyjnej JPK_VAT, że podatnik ułatwiał w okresie rozli-
czeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 
4 ustawy o VAT. Powyższe rozwiązanie pozwoli na sprawniejsze 
monitorowanie podmiotów ułatwiających dokonanie powyższych 
czynności w danym okresie rozliczeniowym. 

• Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem 
„WSTO_EE”. Zmiana polega na tym, że ewidencja zawiera jedno 
oznaczenie WSTO_EE dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprze-
daży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wy-
syłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, i świadczenia 
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usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o któ-
rych mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących 
podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania 
lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym 
niż terytorium kraju.  

• Konieczność dostosowania przedmiotowego rozporządzenia w za-
kresie oznaczeń „SW” - dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej 
z terytorium kraju, oraz „EE” - świadczenia usług telekomunikacyj-
nych, nadawczych i elektronicznych, wynika z ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw, wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce. Uchyla one poję-
cie sprzedaży wysyłkowej na i z terytorium kraju oraz regulacje od-
noszące się do tej sprzedaży i wprowadza pojęcie wewnątrzwspól-
notowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacje w 
tym zakresie. Zmiana polega na tym, że ewidencja zawiera jedno 
oznaczenie WSTO_EE dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprze-
daży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wy-
syłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, i świadczenia 
usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o któ-
rych mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących 
podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania 
lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym 
niż terytorium kraju. 

• Wprowadzenie oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Do-
stawca). Oznaczenie „IED” ma na celu monitorowanie dostaw to-
warów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokony-
wanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie ko-
rzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w roz-
dziale 6a lub 9 ustawy lub odpowiadających im regulacjach, dla 
których miejscem dostawy jest terytorium kraju. 

 
Rozporządzenie zawiera też kilka przepisów przejściowych dotyczą-

cych: 
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• stosowania, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r. oznacze-
nia, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie 
czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT oraz 
oznaczenia IED,  

• wykazywania, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r., daty 
upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku 
korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT, 

• stosowania w ewidencji oznaczenie „EE” w rozliczeniach za mie-
siące lipiec-grudzień 2021 r. zamiast oznaczenia „WSTO_EE” 

 
Poniżej link do pełnej treści Rozporządzenia: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDeta-

ils.xsp?id=WDU20210001179 

Nowelizacja ustawy z 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwią-

zaniach związanych z zapobie-

ganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywoła-

nych nimi sytuacji kryzysowych 

 

(zmieniona przez art. 9 ustawy z 

dnia 20 maja 2021 r. 

(Dz.U.2021.1163) zmieniającej 

nin. ustawę z dniem 29 czerwca 

2021 r.) 

NIE NIE 
Nowelizacja zmienia przepisy dotyczące podatku od nieruchomości (z 
dniem 29 czerwca). Zmiana polega na przedłużeniu możliwości stoso-
wania przez gminy rozwiązań dla wskazanych grup przedsiębiorców 
oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, których płynność finansowa pogorszyła się w związku 
z koronawirusem. Z preferencji tych mogą korzystać określone pod-
mioty i grupy przedsiębiorców, które znalazły się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej w związku z pandemią koronawirusa. Chodzi tu m.in. o 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielnie so-
cjalne. 
 
Dzięki temu, do końca 2021 r., rady gmin uchwałami mogą: 

• wprowadzać zwolnienia z podatku od nieruchomości: grun-
tów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, 

• przedłużać maksymalnie do 31 grudnia 2021 r. terminy płat-
ności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych 
miesiącach 2021 r. 
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Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 

r. o zmianie ustawy – Kodeks 

karny oraz niektórych innych 

ustaw z wyjątkiem niektórych 

przepisów 

Podpisana przez Prezydenta  

2 czerwca 2021. 

Data wejścia w życie –  

22 czerwca 2021 r. 

NIE NIE 

 

Podstawowym celem ustawy jest implementacja do krajowego po-
rządku prawnego przepisów dyrektywy nr 2017/541/UE – dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 15 marca 2017 r. w spra-
wie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniającej decyzję Rady 2005/671/WSiSW. 
Implementacja wymagała zmiany Kodeksu karnego. Zmiany pozosta-
łych ustaw nie są związane z prawem unijnym.  
Karalne będzie działanie osoby, która w celu popełnienia przestępstwa  
o charakterze terrorystycznym uczestniczy w szkoleniu mogącym 
umożliwić popełnienie takiego przestępstwa. W nowelizacji rozsze-
rzono zakres rozumienia „szkolenia na potrzeby terroryzmu” o samo-
dzielne zapoznawanie się z treściami, które są rozpowszechniane lub 
publicznie prezentowane. Zmiana Kodeksu wykroczeń dotyczy kwestii 
organizowania lub przeprowadzania zbiórek na uiszczenie grzywny lub 
na płaceniu grzywny za inną osobę.  
Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego zmienia zasady dostępu 
do akt sprawy po zakończeniu postępowania. Zniesiona zostaje możli-
wość udostępniania akt w trybie określonym ustawą o dostępie do in-
formacji publicznej. W art. 218a k.p.k. regulującym zabezpieczanie da-
nych teleinformatycznych uchwalone zmiany poszerzają katalog pod-
miotów obowiązanych do zabezpieczenia danych informatycznych, 
obejmując nim podmioty, które zapewniają przekaz danych informa-
tycznych oraz udostępnianie i publikowanie treści drogą elektroniczną. 
Pozostałe zmiany procedury karnej dotyczą: odbioru postanowienia  
o zastosowaniu wobec zatrzymanego tymczasowego aresztowania,  
przesłanek zastosowania poręczenia majątkowego oraz instytucji listu 
żelaznego. Ponadto wprowadzają nowe rozwiązania dotyczące posie-
dzenia wstępnego przed rozprawą.  
Zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych polega na dodaniu art. 14fa, zgodnie z którym w okresie obowią-
zywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszo-
nego z powodu COVID-19, oraz w okresie roku po ich odwołaniu w 
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sprawach o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności, której 
górna granica nie przekracza 5 lat, na rozprawie apelacyjnej sąd orzeka 
w składzie jednego sędziego, jeżeli w pierwszej instancji sąd orzekał w 
takim samym składzie. 
W dodawanym art. 15zzr1 ustawa wydłuża określone w Kodeksie kar-
nym okresy przedawnienia karalności przestępstw i przedawnienia wy-
konania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. 
Zgodnie z nowym przepisem, w okresie obowiązywania stanu zagroże-
nia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-
19 oraz w terminie 6 miesięcy po dniu ich odwołania, nie biegnie prze-
dawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w 
sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Powyższe okresy 
(epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego), liczy się od dnia 14 marca 
2020 r. – w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, oraz od dnia 
20 marca 2020 r. – w przypadku stanu epidemii. 
 
Przepisy przejściowe 

Zgodnie z przepisem przejściowym w sprawach, w których przed dniem 
wejścia w życie nowelizacji rozpoczęto przewód sądowy na rozprawie 
apelacyjnej, sąd orzeka w składzie dotychczasowym do czasu zakończe-
nia postępowania w tej instancji. "Do czynów popełnionych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz kar orzeczonych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy o przedaw-
nieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnie-
nia już upłynął" - głosi kolejny z przepisów przejściowych. 
 
Poniżej link do treści Ustawy: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDeta-

ils.xsp?id=WDU20210001023 

Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 

r. o zmianie ustawy o doręcze-

niach elektronicznych  

Podpisana przez Prezydenta  

22 czerwca 2021 r. 

TAK 

Zgodnie z ustawą przede 
wszystkim zmieni się termin 
wejścia w życie przepisów 

NIE 
Ustawa o e-doręczeniach wprowadza nową usługę rejestrowanego do-
ręczenia elektronicznego, która ma pozwolić na dostarczenie kore-
spondencji ze skutkiem prawnym równoważnym do tradycyjnego do-
ręczenia korespondencji. 
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Data wejścia w życie –  

25 czerwca 2021 r. 

ustawy o doręczeniach elek-
tronicznych, przesunięte zo-
staną również niektóre ter-
miny w zakresie poszczegól-
nych wymogów. 

Celem ustawy jest przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi 
rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hy-
brydowej w celu zapewnienia jak najwyższej jakości dla użytkowników 
końcowych.  
Nowelizacja wprowadza zmiany w treści przepisów przejściowych, do-
stosowujących oraz przepisu końcowego ustawy z dnia 18 listopada 
2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2330 oraz z 2021 r. 
poz. 72 i 802). Istotą wprowadzanych zmian jest:  
(1) wydłużenie do 5 lipca 2022 r. terminu, w którym podmioty niepu-
bliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców obowiązane są do zreali-
zowania obowiązku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych 
wpisanego do bazy adresów elektronicznych;  
(2) wydłużenie do 31 stycznia 2023 r. terminu, po upływie którego pod-
mioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej obowiązane są do przekazania 
danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach pu-
blicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo adresu 
do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą re-
jestrowanego doręczenia elektronicznego;  
(3) wydłużenie do 5 lipca 2022 r. terminu, od którego organy władzy 
publicznej oraz ZUS, KRUS i NFZ będą zobowiązane stosować przepisy 
ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania kore-
spondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego dorę-
czenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej;  
(4) przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o doręczeniach elek-
tronicznych na dzień 5 października 2021 r.;  
(5) wydłużenie do 5 sierpnia 2021 r. terminu, do którego operator wy-
znaczony w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe będzie zo-
bowiązany przedłożyć Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
projekt cennika dla publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elek-
tronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz regulaminu świadcze-
nia tych usług.  
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Poniżej link do treści Ustawy: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDeta-

ils.xsp?id=WDU20210001135 

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o 

zmianie ustawy – Kodeks postę-

powania cywilnego oraz niektó-

rych innych ustaw 

Podpisana przez Prezydenta w 

dniu 9 czerwca 2021 r. 

 

Data wejścia w życie: 3 lipca 

2021 r. 

 

1) art. 1 pkt 3 oraz art. 5 wcho-

dzą w życie 19 września 2021 r.; 

2) art. 2 wchodzi w życie z 

dniem 19 czerwca 2021 r.; 

3) art. 3 wchodzi w życie z 

dniem 1 lipca 2021 r. 

TAK 

Zmiany wprowadzają udogod-
nienie w postaci prowadzenia 
sprzedaży nieruchomości w 
drodze e-licytacji, co ma gwa-
rantować wyższy poziom po-
czucia bezpieczeństwa dla 
uczestników czynności proce-
sowych i przyczynić się do ob-
niżenia kosztów całego postę-
powania egzekucyjnego. 
 

 

NIE 

 

Uchwalona ustawa wprowadza zmiany w czterech obowiązujących 
ustawach.  

Przyjęte zmiany dotyczą przede wszystkim zmian ustawy z dnia 28 maja 
2021 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej również k.p.c.) oraz 
ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i dotyczą 
sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz prze-
twarzania dokumentacji przez komorników sądowych w systemie tele-
informatycznym. Ponadto ustawa wprowadza szczególne regulacje do-
tyczące rozpatrywania spraw cywilnych przez sądy powszechne i Sąd 
Najwyższy oraz rozpatrywania spraw sądowoadministracyjnych w 
związku ze stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19. 

Ustawa przewiduje następujące zmiany: 

1) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy-
wilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.). 

Ustawa wprowadza regulacje dotyczące możliwości sprzedaży nieru-
chomości w drodze licytacji elektronicznej. Rozwiązanie powyższe ma 
stanowić element cyfryzacji usług publicznych. Przyjęte rozwiązania za-
kładają, że sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej 
odbywałaby się na wniosek wierzyciela i byłaby przeprowadzana za po-
średnictwem  systemu teleinformatycznego. Obwieszczenie o sprze-
daży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej ma być zamiesz-
czane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej co najmniej 
dwa tygodnie przed terminem licytacji. Ponadto wraz z obwieszcze-
niem zamieszcza się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Czas 
trwania przetargu wynosi 7 dni, a przetarg wygrywa licytant którego 
oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Postanowienie 
co do przybicia jest wydawane przez sąd w terminie tygodnia od dnia 
otrzymania od komornika sądowego protokołu z przebiegu przetargu 
oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia. 
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2) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r.  o komornikach sądowych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 850). 

Przyjęte zmiany dotyczą warunków przejścia z przetwarzania, przecho-
wywania i udostępniania dokumentacji prowadzonej przez komorni-
ków sądowych w postaci dotychczasowej na postać elektroniczną – w 
systemie teleinformatycznym. Przyjęte zmiany umożliwiają dalsze – po 
dniu 31 grudnia 2020 r. – przetwarzanie, przechowywanie i udostęp-
nianie wytworzonej dokumentacji w postaci dotychczasowej, o ile zo-
stała ona w tej postaci wytworzona. Niezależnie od powyższego uchwa-
lona ustawa przewiduje, iż jeżeli po dniu 31 grudnia 2020 r. prowadze-
nie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie w systemie tele-
informatycznym, tworzonym i administrowanym przez Ministra Spra-
wiedliwości, akt spraw komorniczych oraz urządzeń ewidencyjnych na-
potka trudne do przezwyciężenia przeszkody, komornik wytwarza, 
przetwarza, przechowuje i udostępnia tę dokumentację z pominięciem 
systemu teleinformatycznego.   

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
1798 z późn. zm.). 

Przyjęte zmiany dotyczą wprowadzenia regulacji określającej, iż doku-
mentów akcji, z których Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospoli-
tej Polskiej wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa, stosownie do 
art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadza-
jące ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Prezes 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje prawa i ob-
owiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułów uczestnictwa w spółkach 
działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 wrze-
śnia 1939 r.), nie składa się w spółce. Skutek złożenia dokumentów akcji 
w spółce wywołuje złożenie w spółce zaświadczenia o posiadaniu i tre-
ści dokumentów akcji wydanego przez Prezesa Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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4) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.). 

Przyjęte zmiany w zakresie powyższej ustawy przewidują m. in. po-
nowne wprowadzenie niektórych szczególnych rozwiązań, które znaj-
dowały się uprzednio w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, w tym m. in. w zakresie ustalenia katalogu 
spraw pilnych, możliwości przekazania spraw pilnych z sądu, który z 
powodu epidemii nie może wykonywać swoich czynności, do innego 
sądu równorzędnego oraz w zakresie możliwości delegowania sę-
dziego, za jego zgodą, do rozpoznawania spraw pilnych w innym są-
dzie. Przepisy te utraciły moc wskutek upływu czasu wskazanego w 
ustawie, natomiast obecnie uchwalona ustawa dokonuje przywróce-
nia ponownego obowiązywania powyższych rozwiązań. 

Poniżej link do pełnej treści ustawy: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDeta-

ils.xsp?id=WDU20210001090 

 

Projekt ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks cywilny oraz 

niektórych innych ustaw zgło-

szony 28 czerwca 2021 r. 

TAK 

Rozwiązanie to wyeliminuje 
praktykę składania przez wie-
rzycieli wniosku o zawezwanie 
do próby ugodowej jedynie w 
celu przerwania biegu prze-
dawnienia; 
Proponowane rozwiązania 
mają na celu zawarcie ugody, 

NIE 
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cy-
wilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony 
przez ministra sprawiedliwości. 
Rząd chce usprawnić i doprecyzować przepisy Kodeku cywilnego doty-
czące przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz wymagania 
aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w 
skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Zmiany dotyczyć będą także 
przepisów zawiązanych z instytucją wyzysku oraz odpowiedzialnością 
pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z 
tytułu umowy najmu. 
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mając na względzie słuszne in-
teresy zarówno wierzyciela, 
jak i dłużnika. 

Rozwiązania dotyczące przerwania i zawieszenia biegu przedawnie-

nia 

Ograniczono wpływ złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodo-
wej bądź wszczęcia postępowania mediacyjnego (prowadzonego bez 
zaangażowania sądu) na bieg terminu przedawnienia do jego zawiesze-
nia na czas trwania postępowania pojednawczego bądź mediacyjnego. 
Rozwiązanie to wyeliminuje praktykę składania przez wierzycieli wnio-
sku o zawezwanie do próby ugodowej jedynie w celu przerwania biegu 
przedawnienia, co w konsekwencji ograniczy liczbę spraw wpływają-
cych do sądów rejonowych. Pozwoli to również na wyklarowanie sytu-
acji procesowej stron sporów oraz przywróci zawezwaniu do próby 
ugodowej jej pierwotny, właściwy cel – czyli zawarcie ugody, mając na 
względzie słuszne interesy zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. 
 
Rozwiązania dotyczące wymagania aktu notarialnego w przypadku 

gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej 

Obecne przepisy wyłączają wymaganie formy aktu notarialnego w sy-
tuacjach, w których grunty, wniesione jako wkład do rolniczej spół-
dzielni produkcyjnej, mają stać się współwłasnością dotychczasowych 
właścicieli. 
Uchylenie tego rozwiązania przyczyni się m.in. do zagwarantowania 
pewności obrotu nieruchomościami. 
Rozwiązania dotyczące instytucji wyzysku 

Instytucja tzw. wyzysku określa sytuację, gdy jedna ze stron umowy – 
wykorzystując określone upośledzenie drugiej strony – zastrzega dla 
siebie świadczenie rażąco przewyższające świadczenie własne. W 
ostatnich latach pojawiły się praktyki rynkowe polegające na zawiera-
niu umów o skutkach analogicznych do wyzysku, lecz formalnie nie 
mieszczących się w zakresie zastosowania tej instytucji. Chodzi np. o 
nakłanianie osób starszych, przy zastosowaniu technik marketingo-
wych, do nabywania rzeczy ruchomych codziennego użytku po zawy-
żonych cenach. W efekcie, stosowane techniki sprzedaży utrudniają 
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rozważenie oferty, a umowa sprzedaży zawierana jest pod wpływem 
sugestii, bez potrzebnego namysłu. 
Aby przeciwdziałać m.in. takim sytuacjom dodano „brak dostatecznego 
rozeznania” do katalogu przesłanek, których zaistnienie pozwala oce-
nić sytuację, jako stanowiącą wyzysk w rozumieniu prawa. 
 
Rozwiązania dotyczące odpowiedzialności pełnoletnich dzieci najem-

ców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu 

Obecnie, po osiągnięciu pełnoletności, dzieci najemców odpowiadają 
solidarnie z rodzicami za zobowiązania czynszowe oraz zapłatę innych 
opłat dotyczących najmu. Sytuacja ta występuje również, gdy osoby 
pełnoletnie faktycznie nie osiągnęły zdolności samodzielnego utrzyma-
nia się i pozostają na utrzymaniu rodziców. Występowanie takich sytu-
acji jest społecznie niepożądane, ponieważ może oznaczać znaczne 
trudności w starcie w dorosłe życie. 
Po zmianie, zapewniona zostanie ochrona pełnoletnich dzieci, pozosta-
jących na utrzymaniu rodziców, przez wyłączenie ich odpowiedzialno-
ści za zapłatę czynszu i innych należnych opłat z tytułu umowy najmu 
lokalu mieszkalnego. 
Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w 
Dzienniku Ustaw. 
 
 

Zalecenia KE, EBC, EBA i ESMA 

w zakresie ograniczenia ekspo-

zycji na LIBOR z dnia 30 czerwca 

2021 r. 

TAK 
NIE 

Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nad-
zoru Bankowego (EBA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (ESMA) wzywają podmioty nadzorowane do ogranicze-
nia ekspozycji na wskaźniki referencyjne z rodziny LIBOR. Europejscy 
regulatorzy podkreślają, że podmioty nadzorowane stosujące wskaź-
niki referencyjne z rodziny LIBOR powinny podejmować aktywne dzia-
łania nie czekając na ewentualne użycie przez Komisję Europejską 
uprawnień do wyznaczenia zamiennika wskaźnika referencyjnego na 
podstawie art. 23b BMR. 
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Szczegóły wystąpienia KE, EBC, EBA i ESMA znajdują się pod adresem:  
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/joint_pu-
blic_statement_usd_libor.pdf 
 
UKNF przypomina, że brytyjski organ nadzoru Financial Conduct Autho-
rity (FCA) w dniu 5 marca 2021 r. ogłosił, że całkowitemu zaprzestaniu 
ulegnie opracowywanie wskaźników referencyjnych: 

• LIBOR CHF (wszystkie terminy) – z końcem 2021 r.;  

• LIBOR EUR (wszystkie terminy) – z końcem 2021 r.;  

• LIBOR GBP, LIBOR JPY (wybrane terminy2) – z końcem 2021 r.;  

• LIBOR USD (wybrane terminy3) – z dniem 30 czerwca 2023 r.  
W odniesieniu do wybranych kluczowych terminów LIBOR GBP, LIBOR 
JPY, oraz LIBOR USD4; FCA poinformował, że rozważa podjęcie działań 
nadzorczych mających na celu nakazanie administratorowi (IBA5) pu-
blikacji tzw. „syntetycznego” wskaźnika referencyjnego w celu umożli-
wienia rynkowi finansowemu wygaszenie portfela umów i produktów 
stosujących te wskaźniki. 
 
Poniżej link do pełnej treści zaleceń: 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/kompo-

nenty/img/KE%2C%20EBC%2C%20EBA%20i%20ESMA%20zale-

cają%20ograniczenie%20ekspozycji%20na%20LIBOR_74043.pdf 

Komunikat Komisji Nadzoru Fi-

nansowego z dnia 25 czerwca w 

sprawie ustanowienia kuratora 

w Banku Spółdzielczym w Łebie 

TAK  
Celem zastosowania środka 
nadzorczego w postaci ustano-
wienia kuratora jest poprawa 
sytuacji Banku Spółdzielczego 
w Łebie. Kurator ma zapewnić 
jednocześnie efektywny prze-
pływ informacji między Ban-
kiem Spółdzielczym w Łebie a 
Urzędem Komisji Nadzoru Fi-
nansowego oraz stworzyć 

NIE 

 

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2021 r. jednogłośnie 
zdecydowała o ustanowieniu z dniem 28 czerwca 2021 r. kuratora w 
Banku Spółdzielczym w Łebie oraz powierzyła pełnienie tej funkcji Spół-
dzielni Spółdzielczy System Ochrony SGB. Decyzja o ustanowieniu ku-
ratora podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
Kurator ustanowiony w Banku Spółdzielczym w Łebie nie jest organem 
Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statuto-
wych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów 
Banku. Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie 
przez Bank Spółdzielczy w Łebie usług na rzecz jego klientów. 
 
Poniżej link do pełnej treści komunikatu: 
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możliwość bieżącego monito-
rowania podejmowanych w 
Banku Spółdzielczym w Łebie 
działań. 
 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komuni-

kat_KNF_ws_ustanowienia_kuratora_w_Banku_Spoldziel-

czym_w_Łebie_73994.pdf 

Stanowisko Komisji Nadzoru Fi-

nansowego 

w sprawie polityki dywidendo-

wej banków komercyjnych w 

drugim półroczu 2021 r 

NIE 
NIE 

Komisja Nadzoru Finansowego, po analizie sytuacji finansowej i otocze-
nia sektora bankowego w pierwszym półroczu 2021 r., uznaje za ko-
nieczne przyjęcie przez banki komercyjne w drugim półroczu 2021 r. 
polityki dywidendowej opartej na ustalonych w 2018 r. kryteriach 
średnioterminowych, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, od-
noszących się do specyficznych ryzyk związanych z portfelem waluto-
wych kredytów mieszkaniowych,  także pandemią Covid-19. 
1. Dywidendę do wysokości 50% zysku z 2020 r. może wypłacić jedynie 
bank: 
1) nierealizujący programu naprawczego (programu postępowania na-
prawczego lub planu naprawy); 
2) posiadający ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5; 
3) wykazujący poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym 
niż 5%; 
4) posiadający współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie 
niższy niż wymagane minimum: 4,5% + 56%*add-on + wymóg połączo-
nego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzykasystemowego na pozio-
mie 3%; 
5) posiadający współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wyma-
gane minimum: 6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora, przy 
uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3%; 
6) posiadający łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wy-
magane minimum: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora, przy 
uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3%. 
KNF wskazała, że powyższe kryteria bank powinien spełniać łącznie.  
 W kolejnych punktach KNF określiła warunki, jakie powinien spełniać 
Bank przy wypłacie dywidendy do wysokości 75% zysku z 2020 r. oraz 
przy wypłacie dywidendy  do wysokości  100% zysku z 2020 r. 
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KNF uznała za niezbędne niepodejmowanie bez uprzedniej 

konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozo-

stających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyj-

nej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym także 

ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat 

ubiegłych oraz wykupów akcji własnych.  KNF oczekuje, 
że ewentualna realizacja takich operacji będzie każdorazowo uzależ-
niona od wyniku konsultacji z organem nadzoru. 
 
Poniżej link do pełnej treści stanowiska: 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowi-

sko_KNF_ws_polityki_dywidendowej_bankow_komercyj-

nych_w_drugim_polroczu_2021_r_73961.pdf 

 

Komunikat ws. decyzji podję-

tych przez Komisję Nadzoru Fi-

nansowego w dniu 11 czerwca 

2021 r. 

TAK 

 
NIE 

 

Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kaliskiej (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym Towarzy-
stwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego „PA-CO-BANK” w Pabianicach 
(bank przejmowany). 
Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych 
uchwałach podjętych przez ich organy statutowe. 
 
Komisja zapoznała się z: 

• informacją na temat sytuacji sektora bankowego według 
stanu na koniec marca 2021 r. 

• informacją o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kre-
dytowych w I kwartale 2021 r. 

 
Poniżej link do pełnej treści komunikatu: 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komuni-

kat_ws_decyzji_KNF_11_06_2021_73817.pdf 

 


