
 

NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

Data posiedzenia: 28 lipca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 244 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Kazimierz Kleina. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 

oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 988, druki 

sejmowe nr 2605, 3018, 3601 i 3601-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 

oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 980, druki 

sejmowe nr 3462 i 3600). 

3. Rozpatrzenie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 

rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk senacki 

nr 986, druki sejmowe nr 3430, 3608 i 3608-A). 

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem 

finansowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 999, 

druki sejmowe nr 3460, 3626 i 3626-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Leszek Czarnobaj, Piotr 

Gruszczyński, Kazimierz Kleina, Marek Martynowski, Janusz 

Sepioł, Witold Sitarz, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Kancelaria Prezydenta RP: 

 sekretarz stanu Olgierd Dziekoński, 

 radca w Biurze Projektów Programowych Anna Wilk, 

 Ministerstwo Finansów: 

 sekretarz stanu Izabela Leszczyna ze współpracownikami, 

 zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego Agnieszka Wachnicka, 

 radca ministra Teresa Olszówka, 

 Ministerstwo Gospodarki: 

 naczelnik wydziału w Departamencie Doskonalenia 

Regulacji Gospodarczych Małgorzata Szuchnik, 

 Komisja Nadzoru Finansowego: 

 dyrektor Departamentu Ochrony Klienta Iwona Torzewska, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Ochrony Klienta 

Piotr Nowak ze współpracownikami, 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

 wiceprezes Dorota Karczewska ze współpracownikami, 

 Związek Banków Polskich: 

 wiceprezes Jerzy Bańka, 

 wiceprezes Mieczysław Groszek ze współpracownikami, 
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 rzecznik ubezpieczonych Aleksandra Wiktorow, 

 Biuro Rzecznika Ubezpieczonych: 

 zastępca dyrektora Aleksander Daszewski 

ze współpracownikami, 

 Biuro Informacji Kredytowej SA: 

 wiceprezes zarządu Rafał Bednarek 

ze współpracownikiem, 

 Federacja Konsumentów: 

 wiceprezes Rady Krajowej Olesia Frączek, 

 Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw: 

 członek zarządu Marek Isański, 

 Izba Domów Maklerskich: 

 członek zarządu Piotr Sobków z doradcą, 

 Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych: 

 prezes Małgorzata Rusewicz, 

 Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa: 

 starszy specjalista ds. prawnych Karolina Umińska, 

 Konfederacja „Lewiatan”: 

 dyrektor Departamentu Prawnego Krzysztof Kajda ze 

współpracownikami, 

 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – 

Związek Pracodawców: 

 dyrektor generalny Andrzej Roter, 

 dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Marcin 

Czugan, 

 Polska Izba Ubezpieczeń: 

 wiceprezes zarządu Andrzej Maciążek 

ze współpracownikiem, 

 Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji: 

 dyrektor ds. koordynacji projektów Karol Stec, 

 Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności – 

Związek Pracodawców: 

 ekspert prawny Krzysztof Korus, 

 Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: 

 zastępca dyrektora wydziału w Biurze Gestyjnym Emilia 

Wojciechowicz, 

 Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej: 

 specjalista ds. prawa podatkowego w Komitecie 

Podatkowym Klaudia Kaniecka, 

 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.: 

 starszy ekonomista Mateusz Walewski, 

 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa: 

 starszy radca Krzysztof Buczyński, 

 Provident Polska SA: 

 członek zarządu Patrycja Rogowska-Tomaszycka 

ze współpracownikiem, 

 Związek Firm Pożyczkowych: 

 prezes zarządu Jarosław Ryba ze współpracownikiem, 

 Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Cieśla, 
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 radca prawny Stefan Cieśla, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Szymon 

Giderewicz, Maciej Telec. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. 

Poinformował, że ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą wątpliwości co do treści 

przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika, oraz uchyla m.in. 

przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku 

dochodowym osób prawnych, dotyczące kasowego rozliczenia przeterminowanych 

faktur w podatkach dochodowych. Ustawa zmienia zasady dokonywania kontroli 

przedsiębiorcy na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także 

stwarza możliwość przeprowadzenia kontroli za zgodą lub na wniosek 

kontrolowanego w miejscu przechowywania dokumentacji, innym niż siedziba 

i miejsce wykonywania działalności kontrolowanego. 

Pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz przedstawił uwagi do ustawy 

wraz z propozycjami poprawek. 

Sekretarz stanu Izabela Leszczyna wyraziła pozytywną opinię Ministerstwa Finansów 

dla wprowadzanej do polskiego porządku prawnego zasady in dubio pro tributario. 

W dyskusji poruszono kwestię nieścisłości zapisu dotyczącego wyboru przez 

przedsiębiorcę miejsca, gdzie przeprowadzona będzie kontrola działalności 

gospodarczej. 

Senator Kazimierz Kleina zgłosił poprawkę, która zmienia przepisy dotyczące zasady 

rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, wskazując, że wątpliwości te 

rozstrzyga organ na korzyść strony postępowania. 

Senator Janusz Sepioł wraz z senatorem Kazimierzem Kleiną zgłosili również 

poprawki dotyczące tytułu ustawy oraz usunięcia sprzeczności pomiędzy przepisami. 

Komisja w głosowaniu przyjęła ustawę wraz z zaproponowanymi przez senatorów 

poprawkami. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Piotra Gruszczyńskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 4 poprawek do ustawy (druk senacki nr 988 A). 

 

Ad 2. Ustawę przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna. 

Poinformowała, że ustawa ma na celu uproszczenie, uszczelnienie systemu 

podatkowego oraz unowocześnienie i informatyzację niektórych procedur 

podatkowych. Proponowane zmiany zmierzają m.in. do wprowadzenia 

pełnomocnictwa ogólnego w sprawach podatkowych oraz nowoczesnych rozwiązań 

w zakresie kontroli ksiąg podatkowych, a także ujednolicenia właściwości 

miejscowych urzędów skarbowych dla firm. Ustawa umożliwia dokonanie płatności 

podatków za podatnika, do określonej kwoty, przez członka rodziny. Wprowadza się 

obniżoną stawkę odsetek za zwłokę oraz pewne zmiany, jeśli chodzi o interpretacje 

podatkowe. Proponowana jest podwyższona stawka odsetek za zwłokę, przy dużych 

kwotach ujawnionych zaległości w podatku VAT, akcyzie i cle. Organ podatkowy 

uzyskuje, w określonych sytuacjach, możliwość wglądu w dane chronione tajemnicą 

bankową. Proponuje się zmiany związane z implementacją dyrektywy o wymianie 

informacji podatkowych. 

Pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz przedstawił uwagi do ustawy 

wraz z propozycjami poprawek. 

Senator Janusz Sepioł odniósł się do rozwiązania dotyczącego kosztów tłumaczenia 
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dokumentacji przez stronę postępowania podatkowego. 

W dyskusji uwagi do ustawy zgłosili przedstawiciele: Związku Banków Polskich, 

Naczelnej Rady Adwokackiej i Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji 

Płatności – Związku Pracodawców. Poruszono m.in. kwestie zapisów dotyczących 

możliwości regulowania zobowiązań podatkowych przy wykorzystaniu dwóch 

instrumentów płatniczych – polecenia przelewu i płacenia kartą płatniczą, a także 

przyjęcia koncepcji, by pełnomocnikami tymczasowymi w sprawach podatkowych 

byli ustanawiani doradcy podatkowi. 

Senator Kazimierz Kleina zgłosił większość poprawek przygotowanych przez Biuro 

Legislacyjne i pozytywnie zaopiniowanych przez przedstawiciela rządu. 

Komisja w głosowaniu przyjęła ustawę wraz z zaproponowanymi przez senatora 

Kazimierza Kleinę poprawkami. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Leszka Czarnobaja. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 21 poprawek do ustawy (druk senacki nr 980 A). 

 

Ad 3.  Ustawę przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna. 

Poinformowała, że ustawa wprowadza instytucję rzecznika finansowego, która zostaje 

utworzona poprzez przekształcenie i poszerzenie zakresu działalności o pozostałe 

sektory rynku finansowego – sektor bankowy i sektor kapitałowy – obecnie 

funkcjonującej instytucji rzecznika ubezpieczeniowego. Minister dodała, że rzecznik 

finansowy będzie mógł prowadzić mediacje, a także nakładać kary na instytucje 

finansowe spóźniające się z udzieleniem odpowiedzi na reklamacje. 

Pracownik Biura Legislacyjnego Aldona Figura przedstawiła uwagi do ustawy wraz  

z propozycjami poprawek. Poprawki te uzyskały akceptację przedstawiciela rządu 

i zostały zgłoszone przez senatora Kazimierza Kleinę. 

Uwagi do ustawy zgłosili przedstawiciele: Związku Banków Polskich, Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Firm Pożyczkowych, Krajowej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, rzecznika ubezpieczonych, 

Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców, Izby 

Domów Maklerskich, Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności – 

Związku Pracodawców, Konfederacji „Lewiatan” oraz Komisji Nadzoru Finansowego. 

W dyskusji poruszono kwestię sposobu ustalania opłat jako procentowego udziału 

poszczególnych podmiotów rynku finansowego w składkach wnoszonych na rzecz 

finansowania kosztów działalności rzecznika finansowego, definicji reklamacji  

i roszczeń klienta, zatrudnienia i struktury urzędu rzecznika, sposobu rozwiazywania 

sporów między klientami a instytucjami finansowymi, miejsca usytuowania siedziby 

rzecznika finansowego oraz umieszczenia w ustawie zapisu o kwocie opłaty za 

wystąpienie do rzecznika z wnioskiem o wszczęcie postępowania. 

Senator Janusz Sepioł zgłosił wniosek o przyjęcie poprawki dotyczącej tego, by 

siedzibą rzecznika finansowego była Łódź. Senator Witold Sitarz zgłosił poprawkę, 

w której proponował umiejscowienie siedziby rzecznika w Bydgoszczy. Poprawka 

senatora Witolda Sitarza nie została przyjęta przez komisję. 

W głosowaniu komisja przyjęła poprawki senatora Kazimierza Kleiny oraz poprawkę 

senatora Janusza Sepioła. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Witolda Sitarza. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 11 poprawek do ustawy (druk senacki nr 986 A). 

 

Ad 4.  Ustawę przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna. 

Poinformowała, że ustawa ma na celu objęcie ochroną osób zawierających umowy 

z podmiotami niepodlegającymi nadzorowi KNF oraz ochronę konsumentów przed 

nielegalną, nieuczciwą działalnością podmiotów na rynku finansowym. Ustawa 

poszerza uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego. Regulowany jest także zakres 
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współpracy KNF z prokuraturą. Podwyższono sankcje karne za wykonywanie 

działalności bankowej bez zezwolenia. Ustawa chroni konsumenta rynku 

pożyczkowego i kredytowego, szczególnie w zakresie pożyczek pozabankowych. 

Wprowadzono wymogi formalne wobec firm, które mogą prowadzić działalność 

pożyczkową. 

Pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec przedstawił uwagi do ustawy wraz 

z propozycjami poprawek. 

Uwagi do ustawy zgłosili również przedstawiciele: Związku Banków Polskich, 

Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców, 

Kancelarii Radcy Prawnego Stefana Cieśli, Konfederacji „Lewiatan”, Związku Firm 

Pożyczkowych oraz Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności – 

Związku Pracodawców. 

Wyjaśnień w sprawie zaproponowanych zmian i propozycji rozwiązań prawnych 

udzieliły sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna oraz zastępca 

dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Agnieszka Wachnicka. 

Senator Kazimierz Kleina zgłosił poprawki, w większości przygotowane przez Biuro 

Legislacyjne i zaakceptowane przez przedstawiciela rządu. Poprawki zmierzają m.in. 

do uporządkowania terminologii i doprecyzowania ustawy. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ustawę wraz z poprawkami senatora 

Kazimierza Kleiny. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Kazimierza Kleinę. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 8 poprawek do ustawy (druk senacki nr 999 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


