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PODSUMOWANIE ROKU



STYCZEŃ 2020

1. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych: opublikowano

założenia do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (nr w wykazie: UD52). Jako istotę

rozwiązań wskazano m.in. ograniczenie kwoty pojedynczej transakcji lub transakcji z tego

samego tytułu realizowanej przez BUP do kwoty 2500 euro oraz wprowadzenie obowiązku

przekazywania przez małe instytucje płatnicze do KNF, na etapie ubiegania się o wpis do

rejestru, procedury w zakresie AML/CFT.

2. Chmura obliczeniowa (UKNF): Urząd opublikował komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty

nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej.

3. Otwarta bankowość (UKNF): Urząd wydał publikację pt. „Otwarta bankowość w świetle wymogów

dyrektywy PSD2 – wyzwania i perspektywy rozwoju dla polskiego sektora FinTech”.

4. Odpowiedzialność członków organów (UKNF): Urząd opublikował Metodykę oceny odpowiedniości członków

organów podmiotów nadzorowanych, która następnie została zaktualizowana w sierpniu 2020r.

5. Uruchomiono System Ewidencji Akcji (UKNF): w związku z nowelizacją art. 10 ustawy o ofercie publicznej (…),

KNF uruchomiła elektroniczny System Ewidencji Akcji.

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r99821362,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-uslugach-platniczych.html
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=68670&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/komunikaty?articleId=68607&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/metodyka_oceny_odpowiedniosci_czlonkow_organow_podmiotow_nadzorowanych/metodyka?articleId=68652&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=68575&p_id=18


LUTY 2020

1. System ERUP KNF v. 2.0.: Urząd opublikował nową wersję rejestru dostawców usług

płatniczych tj. System ERUP KNF v. 2.0.

2. Doradztwo inwestycyjne: Urząd opublikował stanowisko w sprawie wybranych aspektów

świadczenia przez firmy inwestycyjne oraz banki usług doradztwa inwestycyjnego.

4. Chmura obliczeniowa (sektor ubezpieczeń): EIOPA opublikował wytyczne dotyczące outsourcingu

skierowane do dostawców usług w chmurze dla sektora ubezpieczeniowego.

5. Prosta spółka akcyjna (przesunięcie terminów wejścia w życie): przesunięto termin wejścia w życie przepisów

wprowadzających trzecią spółkę kapitałową – prostą spółkę akcyjną. Pierwotniemiała ona zacząć funkcjonować

1 marca 2020 r., natomiast termin wejścia w życie został przesunięty o rok tj. na 1 marca 2021 r.. Ponadto, jak

wynika z najnowszych doniesieńmedialnych, również ten terminmoże okazać się zbyt krótki.

6. Biała Księga ws. sztucznej inteligencji (KE): Komisja Europejska opublikowała „Białą Księgę ws. sztucznej

inteligencji. Europejskie podejście do doskonałości i zaufania”, której celem jest określenie wariantów

strategicznych dotyczących sposobów osiągnięcia takich założeń jak: promowanie stosowania sztucznej

inteligencji i zajęcie się zagrożeniami związanymi z niektórymi zastosowaniami nowej technologii.

3. European strategy for data (KE): Komisja (UE) opublikowała dokument „European strategy for

data”, który zawiera wskazówki w zakresie zmian legislacyjnych w takich obszarach jak Digital ID czy

biometria.

https://e-rup.knf.gov.pl/
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=68856&p_id=18
https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-outsourcing-cloud-service-providers-now-available-national-supervisory
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/288
https://www.prawo.pl/biznes/prosta-spolka-akcyjna-zmiana-daty-wejscia-w-zycie,497042.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pl.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_pl


1. Elektroniczne dokumenty bankowe: w Dz.U. opublikowano rozporządzenie RadyMinistrów ws. dokumentów

związanych z czynnościami bankowymi. Akt ten wszedł w życie 19 września 2020 r.

2. AML/CFT: opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy AML/CFT oraz niektórych innych ustaw. Jego

ostatnia modyfikacjamiałamiejsce 15 września 2020r. w związku z przekazaniem go do Komisji Prawniczej.

3. Tarcza 1.0: na mocy tzw. „Tarczy 1.0.”:

‒ przesunięto termin wejścia w życie - z 1 czerwca 2020r. na 1 stycznia 2021r. - części przepisów ustawy z dnia 31

lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych w zakresie tzw.

„konsumentyzacji przedsiębiorców”;

‒ ograniczono wysokośćmaksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu.

MARZEC 2020

4. Chmura obliczeniowa (UKNF): Komisja przedłużyła termin na dostosowanie się do wytycznych w sprawie chmury obliczeniowej.

5. Kredyt konsumencki (UKNF): Urząd wydał publikację pt. „Pośrednicy kredytowi w zakresie kredytu konsumenckiego oraz

instytucje pożyczkowe - formalne i praktyczne aspekty rejestracji”.

6. Wcześniejsza spłata pożyczki (UOKiK): Prezes UOKiK wydał uzupełniające stanowisko ws. wcześniejszej spłaty pożyczek i kredytu

konsumenckiego do orzeczenia TSUE.

7. Grupa robocza ds. blockchain: w ramach prac grupy roboczej opublikowano dokumenty pt. Koncepcja rozszerzenia znaczenia

prawnego pieczęci elektronicznej, RODO a technologia blockchain, Token jako obligacja, Weksle elektroniczne w technologii blockchain.

8. Stanowisko UKNF w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych (UKNF): Urząd przedstawił interpretację art. 70 ust. 2 Prawa bankowego

w celu umożliwienia kontynuowania finansowania podmiotów oraz przedstawił plany opóźnienia wdrożenia Rekomendacji S i R.

9. Polish Cloud (ZBP): opublikowano standard wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej.

10. „Guidance on Digital ID” (FATF): FATF opublikowała dokument pn. „Poradnik ws. cyfrowej tożsamości”, którego celem jest przekazanie

rekomendacji dotyczących zdalnej (elektronicznej) identyfikacji klienta w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000476
https://legislacja.gov.pl/projekt/12330901/katalog/12666737#12666737
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001495/U/D20191495Lj.pdf
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=68672&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=69273&p_id=18
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16264
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-383/18&language=PL
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/blockchain
https://www.gov.pl/attachment/6590ce60-b640-4c4f-8d5e-11737b36b1fa
https://www.gov.pl/attachment/d39a05b8-f04c-4e7c-93ac-3b5b9946ed0c
https://www.gov.pl/attachment/44fbaf3d-fcfc-4ee7-b334-c12e7843d511
https://www.gov.pl/attachment/0d76dc21-484d-4eb7-8c2f-2467a560cbf2
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=69406&p_id=18
https://fintek.pl/wp-content/uploads/2020/03/PolishCloud.pdf
http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusionandnpoissues/documents/digital-identity-guidance.html


KWIECIEŃ 2020

1. Stanowisko dotyczące zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu

inwestycyjnego (UKNF): Urząd opublikował stanowisko, którego celem jest m.in.

wyjaśnienie treści przepisów prawa mających zastosowanie w działalności platform

crowdfundingowych, jak też wskazanie standardów, które w ocenie Urzędu powinny być

stosowane w działalności przez podmioty prowadzące platformy crowdfundingowe.

4. Koszty nadzoru: w Dz.U. opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. wpłat na pokrycie

kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności KNF.

5. Instytucje pieniądza elektronicznego: w Dz.U. opublikowano rozporządzenie Prezesa RM w sprawie wpłat

na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z

wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności KNF.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe i niektórych innych ustaw: utworzono projekt

ustawy, którego celem jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z

wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji

finansowych, tzw. CRD V/CRR II. 5 stycznia 2021 r. projekt ten skierowano do I czytania w komisjach

sejmowych.

2. AML (UKNF): Urząd opublikował stanowisko dot. metodyki przygotowywania oceny ryzyka AML,

o którejmowa w art. 27 uAML.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/crowdfunding/platformy
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/767
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/770
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332403
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=69504&p_id=18


MAJ 2020

1. Obniżenie stóp procentowych (NBP): od 9 kwietnia do 28 maja 2020 r. stopa referencyjna

NBP wynosiła 0,50%, natomiast 29 maja 2020 r. została ona obniżona do 0,10%

i obowiązuje do dnia dzisiejszego (stanowiąc jednocześnie najniższą wartośćw historii).

2. Tarcza 3.0: na mocy tzw. „Tarczy 3.0”:

‒ dodano do art. 304 Kodeksu karnego § 2 i 3, w konsekwencji czego doszło do

znacznego i istotnego poszerzenia odpowiedzialności karnej za przestępstwo lichwy

(wyzysku),

3. Udzielanie i monitorowanie kredytów (EBA): EBA opublikował Wytyczne dotyczące udzielania

i monitorowania kredytów, określające wewnętrzne zasady zarządzania dotyczące udzielania i monitorowania

kredytów w całym cyklu kredytowania.

4. AML/CFT (KE): Komisja Europejska przyjęła plan działania dotyczący kompleksowej polityki Unii w zakresie

zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, który opiera się na sześciu filarach (m.in. skuteczne

wdrożenie istniejących przepisów, nadzór na szczeblu UE). Komisja zamierza realizować działania przewidziane

w planie w 2021 roku.

‒ „odmrożono” terminy przewidziane dla uczestników postępowań administracyjnych (w tym

zwłaszcza terminy na skorzystanie z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,

czy też skargi do sądu administracyjnego). Terminy podjęcia czynności przez organy

administracyjne, w tym KNF, w dalszym ciągu pozostają zawieszone, bądź się nie rozpoczynają.

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-loan-origination-and-monitoring
https://ec.europa.eu/info/publications/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_ws_odmrozenia_terminow_w_postepowaniach_administracyjnych_prowadzonych_przez_KNF.pdf


CZERWIEC 2020

1. Kwestionariusz ankietowy (UKNF): opublikowano stanowisko Urzędu KNF dotyczące

stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług

płatniczych, które dotyczy przede wszystkim przeciwdziałania praniu pieniędzy

i finansowaniu terroryzmu (link do przykładowego kwestionariusza).

2. Tarcza 4.0: opublikowano tzw. Tarczę 4.0, na mocy której wprowadzono m.in.

„ustawowe wakacje kredytowe” dające możliwość zawieszenia na okres do 3

miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat.

3. Opinia w sprawie Białej Księgi AI (EDPS): Europejski Inspektor Ochrony Danych opublikował

opinię dot. Białej Księgi Komisji Europejskiej w sprawie Sztucznej Inteligencji. Opinia ta

przedstawia pogląd EDPS zarówno na temat wskazanego dokumentu jako całości, a także na

temat jego poszczególnych aspektów, m.in. szczególnych wymogach dotyczących zdalnej

identyfikacji biometrycznej (w tym rozpoznawania twarzy).

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_ws_kwestionariusza_dot_instytucji_sektora_uslug_platniczych_69891.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Zalacznik_nr_1_Przyklad_Kwestionariusza_69890.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/avis-du-cepd/edps-opinion-european-commissions-white-paper_en


1. Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa (UKNF): Komisja, w celu prowadzenia koordynacji

działań i wsparcia obsługi incydentów bezpieczeństwa w podmiotach rynku finansowego

uznanych za Operatorów Usług Kluczowych, utworzyła Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa.

2. Komunikat dot. oceny zdolności kredytowej (UKNF): Urząd wydał komunikat ws. realizacji przez

banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów prawa wnioskującego

o kredyt do uzyskania wyjaśnień na temat oceny zdolności kredytowej.

3. Projekt ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej: opublikowano Projekt ustawy - Prawo komunikacji

elektronicznej, która obecnie jest na etapie opiniowania. Ustawa ma zastąpić obowiązujące obecnie Prawo

telekomunikacyjne.

5. Tarcza Prywatności: TSUE stwierdził nieważność decyzji 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej

przez Tarczę Prywatności UE–USA

6. Zaufana sztuczna inteligencja (KE): opublikowano listę ocen dla godnej zaufania sztucznej inteligencji (ALTAI),

przygotowaną dla Komisji Europejskiej przez ekspertów AI HLEG.

LIPIEC 2020

4. RODO a PSD2 (EDPB): Europejska Rada Ochrony Danych opublikowała wstępną wersję dokumentu „Guidelines

06/2020 on the interplay of the Second Payment Services Directive and the GDPR”, który porusza wiele

ciekawych wątków dotyczących zależności pomiędzy pakietem PSD2 a RODO. Ostateczna wersja wytycznych

została opublikowana w styczniu 2021 r.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/CSIRT_KNF
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=70333&p_id=18
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336501
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091pl.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202006_interplaypsd2andgdpr.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-062020-interplay-second-payment-services_en


SIERPIEŃ 2020

1. Projekt ustawy o otwartych danych: opublikowano projekt ustawy o otwartych danych

i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która ma implementować

dyrektywę unijną z 4 kwietnia 2019r. (2019/1024/UE). Planowany termin przyjęcia ustawy

to I kwartał 2021r.

2. Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych: opublikowano projekt nowelizacji Kodeksu

spółek handlowych i niektórych innych ustaw, wprowadzającej pojęcie grupy spółek,

wzmacniającej pozycję rad nadzorczych oraz określającej nowe zasady działania grup kapitałowych.

3. Silne uwierzytelnienie w tokenizacji karty płatniczej (EBA): Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

opublikował dokument dotyczący zagadnień związanych z silnym uwierzytelnieniem w przypadku

tokenizacji karty płatniczej „Single Rulebook Q&A; Strong customer authentication and common and

secure communication (incl. access)”. Zawiera on odpowiedzi na pytania związane z procesem tokenizacji

dóbr i praw.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32019L1024
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336750/katalog/12704858#12704858
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4827


WRZESIEŃ 2020
1. Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku

finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej: utworzono projekt ustawy, która

ma na celu m.in. likwidację organu Rzecznika Finansowego i przekazanie jego

kompetencji do UOKiK. Obecnie projekt jest przedmiotem prac w Sejmie.

2. Projekt wytycznych w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego

(EDBP): Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła wytyczne w sprawie pojęć

administratora i podmiotu przetwarzającego, mające na celu odpowiedzieć na

pojawiające się w praktyce wątpliwości co do definicji i obowiązków tych podmiotów.

3. Digital Operational Resilience Act ("DORA"): opublikowano projekt rozporządzenia PE i Rady (UE) ws.

cyfrowej odporności operacyjnej unijnego sektora finansowego, które ma na celu zapewnienie, by

wszyscy uczestnicy systemu finansowego dysponowali niezbędnymi zabezpieczeniami w celu

zminimalizowania cyberataków i innych zagrożeń.

4. Markets in crypto-assets („MICA”): opublikowano projekt rozporządzenia PE i Rady (UE) ws. rynków

kryptoaktywów oraz zmieniającego dyrektywę (EU) 2019/1937. Regulacja ta ma pobudzić innowacje

w tym sektorze przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej i ochronie inwestorów przed

ryzykiem.

5. Distributed ledger technology („DLT”): opublikowano projekt rozporządzenia PE i Rady (UE) w

sprawie programu pilotażowego dla infrastruktury rynkowej opartej na DLT. Proponowane

rozporządzenie ma na celu ustanowienie jasnych i jednolitych wymogów operacyjnych dla

uczestników infrastruktury rynku DLT.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338403
http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=834
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0595&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0593&qid=1609857721338
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0594


1. Europejska Federacja Chmur: 25 państw członkowskich UE, w tym Polska, podpisało

ministerialną deklarację dotyczącą rozwoju usług chmurowych dla sektora prywatnego oraz

administracji publicznej.

3. Kryptoaktywa (FATF): Financial Action Task Force opublikowała raport omawiający najważniejsze

czynniki mogące wskazywać na działania przestępcze w obszarze kryptoaktywów. Raport skierowany

jest zarówno do instytucji finansowych, podmiotów świadczących usługi w obszarze kryptoaktywów,

jak i podmiotów zobowiązanych do wykrywania podejrzanych transakcji w świetle regulacji AML.

PAŹDZIERNIK 2020

4. Sztuczna inteligencja (PE): Parlament Europejski przyjął trzy rezolucje dot. AI, tj.:

‒ rezolucja zawierająca zalecenia dla Komisji ws. aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i

powiązanych z nimi technologii;

‒ rezolucja z zaleceniami dla Komisji ws. systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję;

‒ rezolucja ws. praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji.

5. Guidelines on Data Protection by Design & Default (EDPB): Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła Wytyczne

w sprawie uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (art. 25 RODO).

6. Rekomendacja Z (UKNF): Urząd opublikował Rekomendację Z dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach. KNF

oczekuje, że rekomendacje zostaną wprowadzone nie później niż do dnia 1 stycznia 2022 r.

2. Rozporządzenie crowdfundingowe: w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie

w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć

gospodarczych. Wejdzie ono w życie 10 listopada 2021 r.

7. Likwidacja Ministerstwa Cyfryzacji: w wyniku zmian w składzie Rady Ministrów likwidacji uległo Ministerstwo Cyfryzacji,

jednakże jego wszystkie komórki organizacyjne znalazły się w nowej strukturze Kancelarii Prezesa RadyMinistrów.

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/polska-bedzie-wspoltworzyc-europejska-federacje-chmur
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89544/parliament-leads-the-way-on-first-set-of-eu-rules-for-artificial-intelligence
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-40th-plenary-session-guidelines-data-protection-design_pl
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_Z_70998.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.347.01.0001.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A347%3ATOC
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C728407%2Cpremier-za-cyfryzacje-bedzie-nadal-odpowiadal-marek-zagorski.html
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1. Robo-doradztwo (UKNF): Urząd opublikował stanowisko w sprawie świadczenia usługi

robo-doradztwa, które powstało w związku ze wzrostem popularności automatyzacji

procesu doradztwa inwestycyjnego wśród podmiotów nadzorowanych.

2. Piaskownica Wirtualna (UKNF): Urząd uruchomił Piaskownicę Wirtualną, stanowiącą środowisko

testowe pozwalające na zasymulowanie operacji bankowych i przetestowanie rozwiązań,

bazujących na interfejsie Open API, zgodnym ze standardem Polish API.

3. Zmiany w CIT: wprowadzono estoński CIT (dot. w szczególności możliwość odroczenia zapłaty podatku aż

do wypłaty zysku lub pokrycia strat). Wprowadzono również opodatkowanie podatkiem CIT spółek

komandytowych. Zmiany weszływ życie 1 stycznia 2021 r.

4. Mapa klauzul w umowach kredytów „walutowych” (RF): Rzecznik Finansowy przygotował zestawienie

klauzul niedozwolonych stosowanych przez banki w umowach kredytów „walutowych”.

5. European Data Governance (KE): Komisja (UE) opublikowała nowe rozporządzenia w sprawie „European

data governance”, które jest uzupełnieniem dyrektywy o otwartych danych, przyjętej w kwietniu 2019r.

https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=71304&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech/aktualnosci?articleId=71535&p_id=18
https://www.gov.pl/web/finanse/najwazniejsze-rozwiazania-podatkowe-mf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2122
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2123
https://rf.gov.pl/mapa-klauzul/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-data-governance-data-governance-act
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2. Ustawa o doręczeniach elektronicznych: opublikowano ustawę o doręczeniach

elektronicznych, która zapewnia m.in. możliwość doręczania korespondencji, której

nadawcą są podmioty publiczne, poprzez usługę rejestrowanego doręczenia publicznego

na adres elektroniczny. Termin wejścia w życie ustawy to 1 lipica 2021r.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny:

utworzono projekt ustawy, której zasadniczym celem jest implementacja dwóch dyrektyw unijnych

(tzw. dyrektywy cyfrowej i dyrektywy towarowej). Jej jednym z założeń jest przeniesienie przepisów

dotyczących rękojmi w stosunkach z konsumentami do ustawy o prawach konsumentów.

1. Rozporządzenie dla krajowych instytucji płatniczych: w Dz.U. opublikowano

rozporządzenie określające wymogi dot. wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie

działalności w charakterze KIP. Rozporządzenie weszło w życie 29 grudnia 2020 r.

6. Slim VAT: w Dz.U. opublikowano ustawę o zmianie ustawy VAT oraz niektórych innych ustaw, zawierającą pakiet uproszczeń,

m.in. w zakresie fakturowania (omówienie zmian przez MF). Ustawaweszła w życie 1 stycznia 2021 r.

7. Koszty kredytu: w projekcie nowelizacji ustawy „covidowej”, którą przekazano do podpisu Prezydentowi RP przewidziano

m.in. przedłużenie obowiązywania przepisów ograniczającychmaksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu (do końca 2021 r.).

4. System Informacji Finansowej: utworzono projekt ustawy mającej na celu utworzenie systemu służącego

gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach.

5. Projekt zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw: utworzono

projekt ustawy, której jednym z założeń jest nałożenie na dostawców usług płatniczych obowiązku udostępniania

konsumentowi, nieodpłatnie, broszury informacyjnej dotyczącej praw konsumentów przy dokonywaniu

płatności w Europie.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002320
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341810/katalog/12752744#12752744
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2225
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2419
https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat--uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat
http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=828
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341005
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335752
https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-zmiany-ustawy-o-obrocie-instrumentami-finansowymi-przyjety-przez-rzad


2. Kryptoaktywa (UKNF): Urząd przedstawił „Stanowisko UKNF w sprawie wydawania i obrotu

kryptoaktywami”, którego celem jest m.in. zmniejszenie niepewności regulacyjnej związanej

z kwalifikacją prawną kryptoaktywów w przypadku, kiedy prawemwłaściwym jest prawo polskie.

3. Chmura obliczeniowa (UKNF): UKNF opublikował Q&A w zakresie stosowania się do wytycznych

zawartych w tzw. komunikacie chmurowym.

4. Digital Markets Act oraz Digital Services Act (KE): Komisja (UE) opublikowała pakiet propozycji w zakresie

rynku cyfrowego, w tym projekt dwóch rozporządzeń – Digital Markets Act oraz Digital Services Act. Działania

te mają m.in. na celu stworzenie bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej, w której chronione są prawa

podstawowe wszystkich użytkowników usług cyfrowych.

5. AML/CFT a ochrona depozytów (EBA): EBA opublikował opinię, w której określa, w jaki sposób ograniczyć ryzyko

prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w przypadku upadłości banku.

1. Ustawa covidowa a konsumentyzacja przedsiębiorców: w Dz.U. opublikowano ustawę

„covidową”, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych w zakresie tzw.

„konsumentyzacji przedsiębiorców”.

6. Cyberbezpieczeństwo (KE): Komisja (UE) przedstawiła nową strategię UE w zakresie cyberbezpieczeństwa, jak również

propozycję dyrektywy w sprawie cyberbezpieczeństwa, która ma zastąpić już wdrożoną dyrektywę 2016/1148 (ustawą o

krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

7. Brexit - umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią: po długich negocjacjach finalnie zawarto

porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwemw sprawie warunków przyszłej współpracy.
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https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=71795&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech/chmura_obliczeniowa/Q&A
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
https://eba.europa.eu/eba-calls-strengthening-connection-between-eu-legal-frameworks-anti-money-laundering-and-terrorist
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2255
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001495/U/D20191495Lj.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-directive-measures-high-common-level-cybersecurity-across-union
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531


Wszystkiego najlepszego w 2021 r.
życzy zespół ftl!


