
Or.A.0713/2782/22 
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt ustawy o zamienie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości      

Autor   Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Projekt z dnia 12 grudnia 2022 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ---------------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Patrycja Grebla-Tarasek 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Art. 3 w zakresie 
dodawanego art. 
105d ust. 1 

Do wyliczenia poza szerokopojętymi 
instytucjami bankowymi należy 
dodać inne instytucje, które zajmują 
się udzielaniem pożyczek w 
szczególności tzw. parabanki i firmy 
pożyczkowe. 

Obecnie bardzo powszechną i 
reklamowaną formą pożyczania 
pieniędzy, jest uzyskiwanie pożyczek 
(chwilówek) od firm, które nie 
podlegają pod przepisy ustawy 
prawo bankowe. Są to instytucje 
pożyczkowe, które zajmują się 
pożyczaniem pieniędzy osobom, 
które często nie posiadają żadnej 
zdolności kredytowej. 
Przedsiębiorstwa te często nie 
dokonują rzetelnej weryfikacji 
tożsamości klienta, nie interesują się 
również realnymi możliwościami 
spłaty zadłużenia przez klienta. 
Pożyczki te reklamowane są jako: 
„szybkie”, „decyzja w 15 minut”, „na 
dowód”, „bez BiK”, itd. Niestety, z 
uwagi na nie podleganie pod prawo 
bankowe, a także przepisy 
antylichwiarskie, pożyczki te są 
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wysoko oprocentowane oraz 
zawierają bardzo wysokie opłaty 
około pożyczkowe, przez co kwota 
jaką ostatecznie należy zwrócić 
instytucji jest kilkukrotnie wyższa od 
kwoty pożyczanej. 
Mając na uwadze powyżej opisaną 
łatwość uzyskania takiej pożyczki 
oraz niekorzystną dla klienta 
końcową kwotą zapłaty, również te 
instytucje winna objąć obowiązkowa 
weryfikacja numeru PESEL w 
rejestrze zastrzeżonych numerów 
PESEL wraz ze związaną z nią 
niemożnością dochodzenia 
roszczenia na wzór opisanej w art. 
105d ust. 2 i 3 ustawy prawo 
bankowe. Podkreślenia wymaga, że 
zadłużenie w takiej instytucji, jest 
dla osoby, której skradziono 
tożsamości dużo bardziej uciążliwe. 
Ponadto instytucję taką, 
potencjalnemu złodziejowi 
tożsamości jest łatwiej oszukać, 
przez co wzięcie pożyczki na 
podrobiony dowód w ten sposób 
jest znacznie powszechniejsze.  

2.  

Art. 4 w zakresie 
dodawanego art. 
23e ust. 5 

Do wyliczenia należy dodać NIP. Numer NIP jest numerem 
powszechnie używanym w obrocie 
prawnym. Natomiast coraz częściej 
odchodzi się od podawania numeru 
REGON. Najnowsze publikacje 
dotyczące wzorów umów cywilnych i 
gospodarczych, wręcz pomijają 
używanie tego numeru. 

  

 
 
 
 
 


