Projekt z dnia 1 kwietnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia ………………………… 2015 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy
instytucjami utworzonymi na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Prawo bankowe a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami
Na podstawie art. 105 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U.
z 2015 r. poz. 128) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zakres danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na
podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe a instytucjami
pożyczkowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, z późn.zm.2)), w celu oceny
zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego, obejmuje:
1)

dane dotyczące osoby fizycznej:
a)

imiona i nazwisko,

b)

nazwisko rodowe,

c)

imiona rodziców,

d)

datę i miejsce urodzenia,

e)

obywatelstwo,

f)

stan cywilny,

g)

tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

h)

adres zamieszkania, adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy, aktualny
adres pobytu czasowego inny niż adres zamieszkania lub zameldowania, adres do
korespondencji,

1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827, 1585 i 1662.
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i)

serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość,

j)

numer PESEL,

k)

numer telefonu i adres e-mail

l)

miejsce pracy,

m) zawód,

2)

n)

formę zatrudnienia,

o)

dochody i wydatki,

p)

liczbę osób w gospodarstwie domowym,

r)

ustrój majątkowy małżonków;

dane dotyczące zobowiązania:
a)

źródło zobowiązania,

b)

kwotę i walutę,

c)

datę powstania zobowiązania,

d)

warunki spłaty zobowiązania,

e)

ustanowione zabezpieczenia prawne,

f)

przebieg realizacji zobowiązania,

g)

stan zadłużenia z tytułu zobowiązania,

h)

datę wygaśnięcia zobowiązania.

§ 2. Przepisy rozporządzenia nie uchybiają odrębnym przepisom dopuszczającym
wymianę i przetwarzanie informacji w celu oraz w zakresie określonych w tych przepisach.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 105
ust. 7 ustawy – Prawo bankowe.
W projekcie określono szczegółowy zakres danych podlegających wymianie pomiędzy
instytucjami utworzonymi na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe (rejestrami kredytowymi) a instytucjami pożyczkowymi i innymi
podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim.
Należy wskazać, że definicja instytucji pożyczkowej zawarta jest w art. 5 pkt 2a ustawy
o kredycie konsumenckim, a jej unijnymi „odpowiednikami” są podmioty, o których mowa
w art. 59d tej ustawy. Zarówno instytucje pożyczkowe, jak i podmioty, o których mowa
w art. 59d ustawy udzielają kredytów konsumenckich, z wyłączeniem jednostek szeroko
rozumianego sektora bankowego, a także spółdzielczych kas oszczędnościowo –
kredytowych.
Podkreślić należy, że wymiana informacji pomiędzy rejestrami kredytowymi a wyżej
wymienionymi podmiotami dokonywana jest w zakresie niezbędnym do oceny zdolności
kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim, oraz
analizy ryzyka kredytowego.
Przepisy § 1 pkt 1 lit. a–r projektu rozporządzenia określają szczegółowo dane podlegające
wymianie dotyczące osoby fizycznej (konsumenta), wśród których mieszczą się również dane
teleadresowe, wskazane rodzajowo/jako kategoria, we właściwych przepisach ustawy –
Prawo bankowe. Dane dotyczące zobowiązania osoby fizycznej podlegające wymianie
określone są natomiast w przepisach § 2 pkt 2 lit. a–h . projektowanego rozporządzenia.
Zgodnie z § 3 projektu termin wejścia w życie rozporządzenia wynosi 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), dlatego projekt ustawy nie podlega procedurze
notyfikacji.
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W opinii projektodawcy regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień
podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2
ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji
Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów
przepisów prawnych (Dz. Urz. UE L 189 z 3.7.1998, s. 42).
Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do Ministra Spraw Zagranicznych celem opinii
o zgodności z prawem Unii Europejskiej, wyrażonej na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743,
z późn. zm.).
W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) należy wskazać, że przepisy projektu rozporządzenia nie
będą miały wpływu na sektor finansów publicznych.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979)
projekt zostanie udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego –
Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

