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Warszawa, 18.05.2021 

 

Fundacja Lendtech 

ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa 

fundacja@lendtech.pl 

 

Szanowny Pan Piotr Patkowski  

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Finansów 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W odpowiedzi na pismo FN3.700.1.2021 z dnia 04 maja 2021 r. przekazuję w załączeniu 

stanowisko Fundacji Lendtech do Projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla 

przedsięwzięć gospodarczych (nr UC76) i uprzejmie proszę o jego uwzględnienie w toku prac 

legislacyjnych. 

 

Fundacja Lendtech to organizacja stworzona do promocji najlepszych praktyk rynkowych, 

technologii i innowacji z zakresu digital lending, BNPL & fintech, a także wsparcia i poszerzania 

wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju ekosystemu innowacji consumer finance w Polsce. 

 

 

         Z poważaniem, 

         Łukasz Piechowiak 

         Prezes Zarządu 

         Fundacja Lendtech 

         (podpisano elektronicznie) 
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Stanowisko Fundacji Lendtech w sprawie Projektu ustawy o finansowaniu 

społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (druk UC 76) 

 

Crowdfunding jako alternatywna metoda pozyskiwania finansowania zyskuje  

na popularności, a jego potencjał może być szeroko wykorzystywany przez innowacyjne podmioty 

z obszaru lendtech i fintech. Dlatego też z optymizmem przyjęliśmy wiadomość, że Ministerstwo 

Finansów zaprezentowało projekt kompleksowo regulujący ten obszar działalności.  

 

Mając na uwadze, że procedowane przepisy będą miały zastosowanie przez wiele lat, a ich 

zastosowanie może mieć znaczący wpływ na finansowanie innowacyjnych projektów 

biznesowych, szczególnie ważne jest jego opracowanie w oparciu o dialog z rynkiem - wyważający 

interesy poszczególnych stron, z dbałością o bezpieczeństwo inwestorów i konsumentów, a 

przede wszystkim stworzenia ram umożliwiających zrównoważony rozwój tej formy działalności. 

Crowdfunding dla wielu podmiotów jest jedyną szansą na pozyskanie atrakcyjnego finansowania 

projektów biznesowych, z których część - mamy nadzieję - przyczyni się do dalszego budowania 

ekosystemu fintech & lendtech z korzyścią dla społeczeństwa, jego potencjału intelektualnego, 

rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki ogółem. 

 

Przedstawiony do konsultacji publicznych Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla 

przedsięwzięć gospodarczych (dalej: Druk UC 76) zawiera szereg przepisów, mających uregulować 

sferę finansowania społecznościowego w Polsce.  

 

Na wstępie warto zaznaczyć, iż zawarte w Druku UC 76 przepisy są w znaczniej mierze 

implementacją regulacji unijnych, które - w swoim założeniu - mają przyczynić się do powstania 

wspólnego rynku usług crowdfundingowych w Unii Europejskiej. Mając to na uwadze, należy 

stwierdzić, iż zakres potencjalnych modyfikacji omawianej regulacji jest ograniczony, niemniej 

Fundacja Lendtech przedstawia swoje uwagi, wyrażając nadzieję na ich uwzględnienie w toku prac 

legislacyjnych nad Drukiem UC 76. 
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Nadzór KNF 

 

Objęcie instytucji świadczących usługi w zakresie finansowania społecznościowego zasługuje na 

poparcie. Crowdfunding jest coraz bardziej popularną formą inwestowania, a środki 

udostępniane w ramach finansowania społecznościowego systematycznie rosną. Potencjalnie 

duża skala finansowania społecznościowego uzasadnia zatem objęcie podmiotów świadczących 

usługi crowdfundingowe nadzorem KNF, ale również pewnymi wymogami, które z jednej strony 

powinny zabezpieczać interes inwestorów (zwłaszcza „niedoświadczonych” - rozumieniu 

Rozporządzenia 2020/1503), z drugiej jednak nie powinny stanowić zbyt daleko idących 

ograniczeń, w tym nadmiarowego wzrostu kosztów, dla rozwoju tego rynku. 

 

Wspólny rynek, współpraca transgraniczna 

 

W celu utworzenia sprawnego systemu nadzoru w wymiarze ogólnoeuropejskim, Fundacja 

Lendtech zwraca uwagę na trwający równolegle proces legislacyjny, w ramach którego 

implementowana jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 

2018 r. mającą na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień 

w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego. Jednym z założeń w/w Dyrektywy jest utworzenie ram współpracy pomiędzy 

instytucjami krajowymi w poszczególnych państwach członkowskich, co zostało wyrażone w 

propozycji legislacyjnej UOKiK, zawartej w Druku UC 69. W ocenie Fundacji Lendtech, procedując 

nad Drukiem UC 76 warto mieć na uwadze również rozwiązania, zawarte w Druku UC 69. 

 

Środki prewencyjne organu nadzoru 

 

Jakkolwiek jest w pełni zrozumiałym i niekwestionowanym przyznanie uprawnienia organowi 

nadzoru do stosowania środków prewencyjnych, to zaproponowany w Druku UC 76, w przepisach 

art. 21-23, model uprawnień organu nadzoru w zakresie możliwości stosowania środków 

prewencyjnych budzi wątpliwości.  
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W oparciu o projektowane przepisy, organ nadzoru może de facto całkowicie i bezterminowo 

wstrzymać działalność podmiotu nadzorowanego, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, 

wyłącznie w oparciu o powzięte informacje o naruszeniu lub uzasadnionym podejrzeniu 

naruszenia przepisów, stawiających wymogi podmiotom nadzorowanym. 

 

Uniemożliwienie prowadzenia działalności przez dostawcę usług finansowania 

społecznościowego może skutkować powstaniem szkody nie tylko po stronie inwestorów, lecz 

również zleceniodawców. Wobec braku szczegółowych rozwiązań, zasadnym wydaje się 

poczynienie założenia, że odpowiedzialność dostawcy usług finansowania społecznościowego 

(poza odpowiedzialnością w związku z arkuszem kluczowych informacji inwestycyjnych) będzie 

egzekwowana na podstawie zasad ogólnych. Mając jednak na uwadze kompleksowy charakter 

omawianej regulacji, zasadnym będzie dodanie stosownego zastrzeżenia w nowych przepisach. 

 

Opłaty 

 

Fundacja Lendtech zwraca uwagę na nieostre brzmienie art. 29, w którym zawiera się informacja 

o maksymalnej wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia. W ocenie Fundacji Lendtech, opłata za 

udzielenie zezwolenia powinna być określona kwotowo (z uwzględnieniem maksymalnej 

wysokości opłaty, przewidzianej w rozporządzeniu 2020/1503), względnie zostać określona 

w stosownym akcie wykonawczym (poprzez wskazanie kwoty lub sposobu jej obliczania). 

 

Wątpliwości budzi zaproponowany model ustalania wysokości opłaty rocznej,  w przypadku której 

określono co prawda wartość minimalną, jednak nie ustalono górnego, nominalnego pułapu 

kosztów, którymi mogą być obciążane podmioty nadzorowane. Poddając w wątpliwość 

bezpośrednią korelację wartości przychodów i liczby czynności, dokonywanych w ramach 

nadzoru, Fundacja Lendtech proponuje doprecyzowanie treści art. 30 poprzez wskazanie widełek 

wysokości opłaty rocznej, względnie poprzez określenie wysokości i sposobu obliczania opłaty 

rocznej w akcie wykonawczym. 
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Nowe zakazy w KSH 

 

Fundacja Lendtech popiera wszelkie starania, mające na celu rozwój crowdfundingu w Polsce, 

jednak propozycja wprowadzenia nowych zakazów w Kodeksie Spółek Handlowych z 

rygorystycznymi sankcjami za ich złamanie powinna zostać oceniona negatywnie.  

 

Jak wskazano w uzasadnieniu do Druku UC 76, sprzedaż udziałów w spółce  

z ograniczoną odpowiedzialnością jest w Polsce objęta wymogami formalnymi, które czynią 

niemożliwym sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem 

platform finansowania społecznościowego. W ocenie Fundacji, obrót udziałami spółek z 

ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi istotnej konkurencji dla finansowania 

społecznościowego, nawet jeśli jest poprzedzony reklamą lub ofertą do nieoznaczonego adresata, 

dlatego też nie powinien być nadmiernie ograniczany, w sposób zaproponowany w 

konsultowanym projekcie. Ponadto, warto mieć na uwadze, że wprowadzenie zaproponowanych 

zakazów do Kodeksu spółek handlowych może stanowić ograniczenie prawa udziałowców do 

dysponowania swoją własnością, a to z kolei może być równoznaczne z naruszeniem 

konstytucyjnej swobody dysponowania prawem własności. 

 

Obciążanie depozytów ryzykiem 

 

Na przestrzeni lat, w odniesieniu do finansowania społecznościowego, miało miejsce wiele debat 

i sporów na temat stosowania art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Mając na uwadze fakt, że 

konsultowany projekt jest pierwszą tak kompleksową, ustawową regulacją finansowania 

społecznościowego w Polsce, a ponadto, że zakłada on również wprowadzenie zmian w ustawie 

Prawo bankowe, Fundacja Lendtech postuluje, aby jednoznacznie wskazano na korelację (lub jej 

brak) pomiędzy finansowaniem społecznościowym, a „gromadzeniem środków pieniężnych w celu 

udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób”. 

Rozstrzygnięcie to z pewnością pozytywnie wpłynie na pewność obrotu prawnego oraz 

bezpieczeństwo uczestników systemu finansowego w Polsce. 


