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Warsztaty z Arbitrem Bankowym 

 

10 października 2019 r. godz. 10.00-15.30 

 
Prowadzący: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich 

 
 

Program 
 

10.00–10.15 Rejestracja i poranna kawa 

10.15–12.30 Cześć I 

 

1. Zakres skarg i orzecznictwo Arbitra Bankowego  w 2019 roku. 

2. Orzeczenie ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku 

przedterminowej spłaty zadłużenia: 

 Kredytu konsumenckiego (art. 49 ukk), 

 Kredytu hipotecznego (art. 39 ukh), 

 Zasady rozliczenia kosztów kredytu. 

3. Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami "Wytycznych dotyczących wykładni  

i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 

konsumenckich" – jak unikać  błędnych zapisów w umowach? 

  

12.30–13.10 Lunch 

13.10–15.30 Część II 

 
4. Orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków w zakresie niewłaściwego stosowania 

obowiązków RODO: 

 Orzecznictwo Prezesa UODO dotyczące banków – omówienie decyzji, 

 Nowy projekt Kodeksu dobrych praktyk dla sektora bankowego – praktyczne 

omówienie nowych załączników. 

5. Ustawa sektorowa RODO – najważniejsze obowiązki dla banków: 

 Zmiana art. 70 Prawa bankowego, 

 Zmiana ustawy o bankach spółdzielczych, 

 Zmiana ustawy Euro Fatca – obowiązki związane z tajemnicą bankową i ochroną 
danych osobowych. 

6. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 

niektórych innych ustaw – konsekwencje dla banków. 

 

 



7. Nowe zasady upadłości konsumenckiej: 

 Uproszczone przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. 

 Zmiana sytuacji prawnej małżonka upadłego. 

 Zasady zgłaszania wierzytelności przez wierzyciela. 

 Nowe zasady likwidacji masy upadłości. 

 Zasady umarzania zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. 

 Warunkowe  umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.  

 Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej. 

 Skutki zmiany zasad upadłości dla wierzycieli. 
 

15.30 Q&A 

Zakończenie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


