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Zmiany w badaniu zdolności kredytowej
• Ustawa Antylichwiarska, Art. 9a UKK (stosuje się od 18.05.2023)

Art. Co wprowadza Obowiązki IP, sankcje

9a.1 udzielenie kredytu uzależnione od pozytywnej
oceny zd. kredyt.

nieudzielanie kredytu, gdy negatywna ocena zd. kredyt.,
sankcja z 9.5 UKK

9a.2 sposób dokonywania oceny zd. kredyt., katalog
zaufanych dostawców

korzystanie z usług zaufanych dostawców (BIK S.A., biura
informacji gospodarczej, inne (?) („w szczególności przez”)),
sankcja z 9.5 UKK

9a.3 oświadczenie o dochodach stałych konsumenta i
wydatkach gospodarstwa domowego wraz z
dokumentami potwierdzającymi wysokość
dochodów konsumenta; wył. z 9a.7 UKK

pobieranie oświadczenia, (i) gdy nie jest możliwa ocena zd.
kredyt.; (ii) gdy CKK > 2 x min. wynagrodz. („w każdym
przypadku”); oświadczenie załącznikiem do umowy
kredytu, brak sankcji z 9.5 UKK, ale sankcja z art. 59df UKK
(wejście z życie 1.01.2024)

9a.5 sankcje za udzielenie kredytu z naruszeniem 9a.1
i 9a.2 UKK, zaległości w spłacie innego
zobowiązania pieniężnego > 6 mscy; wył. z 9a.7
UKK

(i) zakaz zbywania wierzytelności kredytu; (ii) zakaz
dochodzenia zaspokojenia przez IP do czasu całkowitej
spłaty istniejącego zadłużenia, jego wygaśnięcia,
prawomocnego stwierdzenia przez sąd nieistnienia tego
zobowiązania
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Wytyczne EBA dot. AMLCO
• Wymogi wobec AML/CFT Compliance Officera (stosuje się od 1.12.2022)

• instytucje kredytowe, w rozumieniu dyrektywy AML, będące podmiotami sektora finansowego
• instytucje finansowe w rozumieniu dyrektywy AML [instytucje pożyczkowe], będące podmiotami sektora

finansowego
• podmiot sektora finansowego oznacza przedsiębiorstwo podlegające regulacjom i nadzorowi zgodnie z

niektórymi aktami ustawodawczymi, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 1093/2010
instytucje pożyczkowe podlegają nadzorowi UKNF

Zakres podmiotowy

Obszary regulacji Wytycznych EBA dot. AMLCO

• rola, zadania i obowiązki AML/CFT Compliance Officera: niezależność, wymogi kompetencyjne, roczne
sprawozdanie,

• rola, zadania i obowiązki organu zarządzającego oraz członka kadry kierowniczej wyższego szczebla
odpowiedzialnego za AML/CFT: ogólna strategia AML/CFT, wewnętrzne strategie i procedury, struktura
organizacyjna, wymogi kompetencyjne

• strategie wewnętrzne, środki kontroli i procedury: procedura wewnętrzna AML, procedura grupowa AML,
szkolenia

http://www.dlk.legal/
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DORA w działalności instytucji pożyczkowych
Główne obszary zmian:

• polityka
zarządzania 
ryzkiem ICT

• strategie ciągłości 
działania i 
odporności 
cybernetycznej

• polityka 
korzystania z 
dostawców ICT

Zarządzanie ryzykiem 
ICT

• proces zarządzania 
incydentami ICT 
(scenariusze ryzyk, 
lista zagrożeń)

• plan działania i 
komunikacji

• plan przywrócenia 
gotowości do pracy 

Zgłaszanie incydentów 
ICT, operacyjnych, zw. z 

płatnościami
• ocena dostawcy 

ICT przed 
zawarciem 
umowy

• identyfikacja 
istotnych ryzyk, 
konflikty 
interesów

• rejestr informacji

Umowa z dostawcą 
usług ICT

• opis usługi

• miejsce 
wykonywania, 
przetwarzania

• podwykonawstwo

• poufność danych

• plany awaryjne, 
audyty

• SLA

Postanowienia 
umowne

PODMIOTY FINANSOWE m.in.:
• instytucje płatnicze

Stosuje się od 17.01.2025

USŁUGI ICT

http://www.dlk.legal/
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BNPL w DSA i DMA
• DSA (stosuje się od 17.02.2024) i DMA (co do zasady stosuje się od 2.05.2023)

DSA (Digital Services Act)

obowiązki z zakresu należytej staranności
(pojedynczy punkt kontaktowy dla organów i
odbiorców usług, sprawozdawczość)

warunki korzystania z usług: moderowanie
treści, algorytmiczne podejmowanie decyzji,
przegląd dokonywany przez człowieka

DMA (Digital Market Act)

reguluje usługi cyfrowe, w szczególności
podstawowe usługi platformowe (np. usługi
pośrednictwa internetowego, wirtualni asystenci)

strażnik dostępu (tzw. gatekeeper) – roczny
obrót, wartość kapitalizacji, liczba aktywnych
użytkowników i liczba państw świadczenia usługi

ograniczenia w przetwarzaniu, łączeniu
i wykorzystywaniu danych użytkowników

niedyskryminujące warunki plasowania usług i 
produktów oferowanych przez os. trzecią 

Usługi pośrednie / hosting Obowiązki tzw. gatekeepers

dobrowolne czynności sprawdzające, nakaz
działań przeciwko nielegalnym treściom, nakaz
udzielenia informacji

sprawozdania dot. przejrzystości

hosting: umożliwienie zgłoszenia nielegalnych
treści, uzasadnienie nałożonych ograniczeń,
zawiadomienie o ppp

zakaz nakładania obowiązku korzystania
z usługi identyfikacyjnej, usługi płatniczej,
subskrypcji lub rejestracji, łatwa rezygnacja
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