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3608 i 3608-A).

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz 
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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz 
Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych.
Bardzo serdecznie witam wszystkich naszych gości: pa-

nią minister, ministrów, prezesów i szefów różnych instytucji 
i urzędów, przedstawicieli… Witam również pana ministra 
z Kancelarii Prezydenta. Witam wszystkich zebranych – 
zebranych tak licznie, z czego bardzo się cieszymy. Witam 
także członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Proszę państwa, przedmiotem naszego posiedzenia 
jest, po pierwsze, rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw; druk 
senacki nr 988. Po drugie, jest nim rozpatrzenie, ponownie, 
ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektó-
rych innych ustaw; druk senacki nr 980. To ta sama ustawa, 
ale jest ona procedowana w dwóch trybach, tak więc zmiany 
w niej będą przez nas rozpatrywane oddzielnie. Po trzecie, 
przedmiotem posiedzenia jest rozpatrzenie ustawy o roz-
patrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 
i o Rzeczniku Finansowym; druk senacki nr 986. I po czwar-
te, jest nim rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze 
nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

Czy ze strony senatorów, członków komisji oczywiście, 
są uwagi do porządku naszego posiedzenia? Nie.

Czy w posiedzeniu uczestniczą przedstawiciele podmio-
tów prowadzących działalność lobbingową w rozumieniu 
ustawy o działalności lobbingowej w stanowieniu prawa? 
Też nie. Dobrze.

Proszę państwa, przystępujemy do omawiania pierw-
szego punktu: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Pani Minister, bardzo proszę o krótką prezentację. Pani 
minister Leszczyna…

Nie, zaraz, to jest druk prezydencki. Dziewięćset… 
Tak, to jest druk prezydencki. Przepraszam bardzo, w takim 
razie poprosimy pana ministra Dziekońskiego z Kancelarii 
Prezydenta, bo omawiany punkt dotyczy inicjatywy pre-
zydenckiej.

Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP 
Olgierd Dziekoński:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Pani 

Minister!

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacji podat-
kowej i niektórych innych ustaw, zgłoszony przez pana 
prezydenta w grudniu zeszłego roku, był przedmiotem 
obrad parlamentu. W trakcie obrad parlamentu ze wspo-
mnianej ustawy wyłączono kwestie dotyczące problema-
tyki przedawnienia zaległości podatkowych, a niektóre 
propozycje, w brzmieniu takim, jak w projekcie ustawy 
prezydenckiej, zostały inkorporowane do rządowego pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o ordynacji podatkowej. 
I tym samym ustawa, o której tu mówię, że tak powiem, 
skróciła się. Zawiera ona istotny element dotyczący kwestii 
niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów 
prawa podatkowego, które to wątpliwości rozstrzyga się na 
korzyść podatnika, oraz zapisy dotyczące korekty kosztów 
w podatku dochodowym PIT i CIT. Chodzi tutaj o zmianę 
ustawy, która to zmiana miała miejsce chyba półtora roku 
temu i była później, w praktyce, przedmiotem wielu, tak to 
nazwijmy, perturbacji, wątpliwości, zgłaszanych również 
przez środowiska gospodarcze. Ustawa przekazana przez 
parlament zawiera również formułę możliwości kontroli 
w siedzibie podatnika. To jest zmiana ustawy tym razem 
o swobodzie działalności gospodarczej, chodzi o to, żeby 
doprowadzić do spójności pomiędzy ustawą o swobodzie 
działalności gospodarczej i ustawą – Ordynacja podatkowa. 
Omawiana dzisiaj ustawa zawiera również przepisy przej-
ściowe dotyczące korekty kosztów uzyskania przychodów, 
wynikające z dwóch wspomnianych zmian, czyli korekty 
kosztów w podatku dochodowym…

Sejm omawianą tu ustawę przyjął i, jak rozumiem, skie-
rował do Senatu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Bardzo proszę Biuro Legislacyjne… Panie Mecenasie, 

proszę o uwagi do ustawy przyjętej przez Sejm.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Dziękuję bardzo.
Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!
Szymon Giderewicz, legislator.
W opinii Biura Legislacyjnego największe wątpliwości 

budzi normatywne uregulowanie zasady in dubio pro tri-
butario, czyli zasady, zgodnie z którą niedające się usunąć 
wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego, 
rozstrzyga się, jak to zostało zapisane w rozpatrywanej dziś 
ustawie, na korzyść podatnika. Nasza opinia we wspomnia-

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 05)
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zasadą in dubio pro tributario, i innych adresatów ustawy 
o ordynacji podatkowej. Wątpliwość tę usuwa propozycja 
poprawki, która jest zamieszczona na stronie 6 opinii.

Kolejne nasze uwagi nie mają już takiego ciężaru 
gatunkowego. Uwaga oznaczona jako druga, znajdująca 
się na stronie 7, jest to uwaga o charakterze techniczno-
legislacyjnym. Zmierza ona do nadania tytułowi ustawy 
brzmienia adekwatnego do jej treści. W wyniku prac nad 
projektem ustawy w Sejmie w dużej mierze ograniczono 
zmiany wprowadzane w ordynacji podatkowej, tak że nie 
można obecnie stwierdzić, że zmiana w tej właśnie ustawie 
jest zmianą wiodącą w rozpatrywanej dziś nowelizacji. 
Dlatego proponujemy zmianę tytułu ustawy adekwatnie 
do zasad techniki prawodawczej.

Ostatnia, trzecia uwaga dotyczy przepisu wprowadza-
jącego nowe zasady przeprowadzania kontroli działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy. Przepis ten wydaje się zawie-
rać sprzeczność pomiędzy zdaniem pierwszym a zdaniem 
drugim. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 80a ust. 1 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kontrolę 
działalności gospodarczej przeprowadza się w miejscu 
przechowywania dokumentacji jedynie za zgodą kon-
trolowanego. Jednocześnie jednak, zgodnie ze zdaniem 
drugim, kontrolowany jest obowiązany do zapewnienia 
dostępu do dokumentacji w miejscu jej przechowywania. 
Tak więc proponujemy poprawkę, która zakłada – zgodnie 
z uzasadnieniem do projektu ustawy – ujednolicenie prze-
pisów dotyczących kontroli podatkowej prowadzonej na 
podstawie ordynacji podatkowej i kontroli przedsiębiorcy 
prowadzonej na podstawie ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, czyli skreślenie wyrazów „za zgodą lub na 
wniosek kontrolowanego”. Oczywiście można sobie tutaj 
wyobrazić inne merytoryczne rozstrzygnięcie wspomnianej 
kwestii i usunięcie sprzeczności pomiędzy zdaniem pierw-
szym i drugim. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo panu mecenasowi.
Dziękuję za wszystkie uwagi. I w związku z uwagami, 

które przedstawił tutaj pan legislator… Kiedy wczytywa-
łem się w debatę nad omawianą tu ustawą w Sejmie i tak-
że w mediach, również u mnie pojawiła się wątpliwość 
dotycząca art. 2a. Uważam oczywiście, że on powinien 
pozostać, tylko należałoby go trochę inaczej zredago-
wać. I moja propozycja byłaby następująca… I prosiłbym 
ewentualnie o opinie pana ministra i panią minister, i może 
także Biuro Legislacyjne. Ja proponowałbym zapisanie 
wspomnianego punktu w następujący sposób: „Niedające 
się usunąć wątpliwości co do wykładni przepisów prawa 
podatkowego organ rozstrzyga na korzyść podatnika lub 
innej strony postępowania”. Chodzi o to, aby nie ograniczać 
postępowania i wyjaśnienia tylko i wyłącznie do strony po-
datnika. Bo może się okazać, że w niektórych przypadkach 
wspomniane wątpliwości, które się pojawiają, dotyczą nie 
tylko podatników, lecz także innych osób występujących 
w danym postępowaniu.

No i jeszcze wątpliwość, na którą pan mecenas zwrócił 
uwagę, dotycząca treści przepisów… Słowo „wykładnia” 
będzie tutaj chyba lepszym rozwiązaniem, ale to…

nym zakresie jest w dużej mierze powtórzeniem wątpliwo-
ści, które były już zgłaszane na etapie prac legislacyjnych 
nad projektem ustawy w Sejmie. Wątpliwości te pojawiały 
się w szczególności w opiniach profesorów Gomułowicza, 
Dębowskiej-Romanowskiej i Dzwonkowskiego. Teraz 
chciałbym poruszyć tylko dwie kwestie.

Po pierwsze, rozpatrywany dziś przepis zakłada, że 
na korzyść podatnika rozstrzyga się niedające się usunąć 
wątpliwości. Jeśli przepis rodzi wątpliwości, których nie da 
się usunąć, to po prostu jest przepisem sprzecznym z art. 2 
konstytucji, z wywodzoną z niego zasadą przyzwoitej legi-
slacji. Jako taki nie może więc być podstawą do nakładania 
obowiązków podatkowych. Ustawodawca, wprowadzając 
do przepisów zasadę in dubio pro tributario w takim brzmie-
niu jak w rozpatrywanej dziś ustawie, pośrednio założy, 
że w systemie prawa mogą funkcjonować i być stosowane 
przepisy wadliwe do tego stopnia, że z ich treści nie da się 
wyinterpretować jednej wiążącej normy prawnej.

Po drugie, sama zasada rozstrzygania wątpliwości na 
korzyść podatnika jako taka nie budzi wątpliwości jako 
reguła wykładni przepisów prawa podatkowego. Może 
jednak budzić takie wątpliwości, jeżeli stanie się normą 
ustawową. Jeżeli do rangi normatywnej zasady prawa zo-
stanie podniesiona tylko jedna, wspomniana reguła inter-
pretacji tekstów prawnych, to można zadać pytanie o jej 
relacje z innymi regułami interpretacji, takimi jak zasada 
pierwszeństwa wykładni językowej, zakaz interpretacji 
rozszerzającej definicji legalnych, zakaz interpretacji wy-
jątków rozszerzająco czy ścisłe interpretowanie przepisów 
dotyczących ulg i zwolnień podatkowych. Te wszystkie 
zasady interpretacji tekstów prawnych nie mają swojego 
normatywnego odpowiednika. Czy w takim razie jedna 
jedyna zasada wyrażona wprost w przepisach ustawy, za-
sada in dubio pro tributario, będzie miała pierwszeństwo 
przed wspomnianymi zasadami? To jest kolejna wątpliwość 
Biura Legislacyjnego.

Przedstawione tu wątpliwości skłaniają nas do zapropo-
nowania poprawki zmierzającej do wykreślenia z ustawy 
zasady in dubio pro tributario, jako zasady dotyczącej, ze 
swojej istoty, jedynie egzegezy tekstów prawnych, a nie 
normy postępowania. Gdyby jednak nasza propozycja nie 
zyskała akceptacji, uznania Wysokiej Komisji, proponu-
jemy poprawkę, która przywracałaby we wspomnianym 
zakresie brzmienie przepisu ze sprawozdania sejmowej 
Komisji Finansów Publicznych. Taka poprawka usuwa-
łaby wątpliwości albo przynajmniej wyraźnie łagodziła 
wspomniane założenie, że zgodnie z konstytucją przepisy 
mogą zawierać niedające się usunąć wątpliwości. Zgodnie 
z naszą propozycją poprawki zasada in dubio pro tributa-
rio mogłaby być stosowana wtedy, gdy byłaby ona narzę-
dziem do pogodzenia różnych wyników wykładni. Taka 
poprawka przede wszystkim pozwoliłaby objąć zasadą 
rozstrzygania wątpliwości na korzyść adresatów ustawy 
nie tylko podatników podatku, lecz także innych adresa-
tów ordynacji podatkowej, takich jak płatnicy, następcy 
prawni czy podmioty przekształcone. Poprawka usunęłaby 
więc wątpliwości konstytucyjne dotyczące omawianego 
tu rozwiązania, związane z tym, że propozycja znajdująca 
się w rozpatrywanej dziś ustawie w sposób nieuprawniony 
różnicuje sytuację prawną podatnika, który byłby objęty 
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tak na marginesie. Skoro są możliwe różne wykładnie, 
to znaczy, że przepis prawa nie jest oczywisty i nie jest 
jednoznaczny. I taka jest zresztą jego natura i taki jest sens 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, czyli sądów, 
które dokonują orzeczeń, zawężają wspomniane pole in-
terpretacji w trakcie procesów legislacyjnych.

Przejdę teraz do kwestii, na którą zwrócił uwagę pan 
senator przewodniczący. Wydaje się, że sformułowanie 
„rozstrzyga się na korzyść podatnika lub innej strony po-
stępowania” jest istotnym problemem. Powstaje pytanie, 
czy wyrażenie „lub innej strony postępowania” nie stworzy 
poczucia, że tak się wyrażę, potencjalnej niejasności, jako 
że w procesie postępowania sądowego, w momencie, kie-
dy dana wątpliwość pojawi się, że tak powiem, na etapie 
sądu, stroną postępowania jest również organ podatkowy. 
Mówimy tutaj o administracji podatkowej. I wspomniany 
organ podatkowy prawdopodobnie ma wówczas przymiot 
strony w postępowaniu. Tak więc chciałbym uzyskać ewen-
tualną wypowiedź na temat tego, czy organ podatkowy 
w trakcie postępowania sądowego nie ma przymiotu strony. 
I wtedy, jak się wydaje, będziemy mieli jasność co do treści 
poprawki zaproponowanej przez pana senatora Kleinę. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Czy pozostałe propozycje poprawek…

Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP 
Olgierd Dziekoński:
Jeżeli chodzi o proponowane poprawki dotyczące kwe-

stii przechowywania ksiąg, to… Jeżeli dobrze rozumiem, 
propozycja biura Senatu jest taka, aby skreślić zdanie dru-
gie, tak?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Nie, nie. To było trochę inaczej.
Może jeszcze raz, króciutko, Panie Mecenasie…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
My zauważyliśmy sprzeczność pomiędzy zdaniem 

pierwszym a drugim, i to przede wszystkim sygnalizujemy. 
A propozycja poprawki, że się tak wyrażę, idzie niejako 
za uzasadnieniem do projektu ustawy. Zgodnie ze wspo-
mnianym uzasadnieniem przepis, o którym mowa, miał 
na celu ujednolicać kontrolę podatkową prowadzoną na 
podstawie ordynacji podatkowej i kontrolę przedsiębiorcy 
prowadzoną na podstawie ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. I proponowana przez nas poprawka zmierza 
do ujednolicenia wspomnianej kwestii poprzez wykreślenie 
wyrazów „za zgodą lub na wniosek kontrolowanego”. A po-
prawka, o której mówi teraz pan minister, która polegałaby 
na wykreśleniu zdania drugiego, niosłaby za sobą inną 
wartość merytoryczną, ale także realizowałaby to, o co nam 

(Senator Janusz Sepioł: Czyli druga proponowana po-
prawka.)

To byłaby poprawka druga.
Teraz poprosiłbym pana ministra…
(Senator Janusz Sepioł: Będzie różnica brzmienia. 

Przepraszam, że się tak wtrącam, ale chciałbym wyjaśnić… 
Pan senator nie akceptuje w całości drugiej propozycji 
Biura Legislacyjnego, tylko ją koryguje, tak?)

Tak, koryguję.
I teraz chciałbym wysłuchać ewentualnych uwag pana 

ministra, później pani minister i ewentualnie także… A na-
stępnie rozpoczniemy dyskusję na omawiany tu temat.

Panie Ministrze, proszę też o ustosunkowanie się do 
wszystkich uwag, które zgłosił pan mecenas.

Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP 
Olgierd Dziekoński:
Jeżeli chodzi o kwestie opinii prawnych dotyczących 

kształtu zapisu in dubio pro tributario, to tak dla porząd-
ku, z punktu widzenia prawa, chciałbym powołać się 
na tekst pana profesora Brzezińskiego, zamieszczony 
w „Przeglądzie Podatkowym” w kwietniu 2015 r. Według 
profesora Brzezińskiego w kwestii techniki legislacyj-
nej projekt przepisu art. 2a ordynacji podatkowej spełnia 
w stopniu dostatecznym wymogi poprawnej legislacji. 
Zdaniem autora artykułu można co prawda wskazać pewien 
brak precyzji użytych w nim sformułowań. Przykładowo 
wyrażenie „wątpliwości co do treści przepisów prawa 
podatkowego” niektórzy uznają za nakaz zawężenia wy-
kładni, w przypadku ewentualnych wątpliwości, do któ-
rych prowadzi… Zawężenia do wykładni językowej. Jak 
twierdzi profesor Brzeziński, można ubolewać nad tym, że 
współczesny prawnik nie radzi sobie z tak prostym skrótem 
terminologiczno-pojęciowym i nie dostrzega, że chodzi 
o normatywną treść przepisów, a nie wyłącznie o ich aspekt 
leksykalny. Można jednak podjąć próbę przeredagowania 
przepisu w taki sposób, żeby nawet wspomnianego rodzaju 
zastrzeżenia stały się nieaktualne.

Ja chciałbym zwrócić uwagę na przedstawione tu kwe-
stie, ponieważ bardzo często w debacie publicznej podno-
si się, że tak powiem, jednostronnie, opinie autorytetów 
w dziedzinie prawa podatkowego. Wydaje się, że osoba 
profesora Brzezińskiego z pewnością do takich autorytetów 
należy. Profesor Bogumił Brzeziński jest przecież osobą 
znaną w obszarze spraw, o których tu mowa, i wydaje się, 
że warto zwrócić uwagę również na jego opinię.

A odnośnie do punktu widzenia przedstawionego przez 
Biuro Legislacyjne Senatu, że teoretycznie nie powinny 
istnieć w porządku prawnym przepisy, które stwarzają 
wątpliwości co do ich wykładni, lub różne możliwości 
wykładni, to chciałbym zwrócić uwagę, że sama forma 
ewentualnej poprawki, którą państwo proponują, zakłada, 
że można mieć inną wykładnię co do konkretnego przepisu 
prawnego. A zatem okazuje się, że w obrocie prawnym są 
i prawdopodobnie będą przepisy, które pozwalają na taką 
właśnie zróżnicowaną wykładnię. A taka zróżnicowana 
wykładnia bierze się w sposób oczywisty z wątpliwości co 
do treści przepisów prawa. Chciałbym to zauważyć, tylko 
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intencja była taka, że jeśli przepis jest różnie rozumiany, 
czyli de facto znajduje różne interpretacje, to wtedy mamy 
wątpliwości i te wątpliwości rozstrzygamy… No właśnie, 
ale kto je rozstrzyga? Wątpliwości musi rozstrzygnąć organ, 
on jest adresatem normy. Wspomniana kwestia pojawia się 
w poprawce pana senatora i to jest bardzo dobre, bo pozwoli 
omawianej tu normie prawnej zafunkcjonować.

No i wreszcie, jeżeli chodzi o stronę postępowania… 
My wprowadzamy przepis do ordynacji podatkowej. 
Ordynacja podatkowa w art. 133 definiuje bardzo wyraź-
nie, kto jest stroną w postępowaniu podatkowym. Mogą 
nią być podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, 
a także osoby trzecie odpowiadające za zaległości po-
datkowe. Tak więc chciałabym uspokoić pana ministra 
Dziekońskiego, że na pewno stroną postępowania nie jest 
organ podatkowy. Tak jak mówię, jesteśmy na gruncie 
ordynacji podatkowej. Czyli intencja pana prezydenta, 
w ocenie ministra finansów, całkowicie zawiera się we 
wspomnianym kształcie przepisu art. 2a. I taki przepis 
popieramy i prosimy o jego przyjęcie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Panowie Senatorowie, proszę bardzo. Czy są pytania, 

uwagi do projektu ustawy?
Senator Janusz Sepioł.

Senator Janusz Sepioł:
Ja bym jeszcze prosił pana senatora o powtórzenie czy 

o uwypuklenie różnic pomiędzy pana poprawką a popraw-
ką Biura Legislacyjnego. Bo mnie bardzo przekonywała 
argumentacja, którą przedstawił tutaj pan mecenas, i ja 
byłbym skłonny zgłaszać tę drugą poprawkę. Tylko chciał-
bym uchwycić dokładnie różnicę sformułowań pomiędzy 
pana poprawką a propozycją pana mecenasa.

No i zastanawiam się jeszcze nad poprawką dotyczącą 
tytułu ustawy. Bo wydaje mi się, że ona także jest bardzo 
uzasadniona i gdyby stanowisko rządu odnośnie do niej 
było sprzyjające, to ja bym ją również chętnie poparł.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Pani minister, w sprawie proponowanej poprawki do-

tyczącej tytułu…

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Panie Przewodniczący, my popieramy propozycję zmia-

ny tytułu.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Pan minister.

chodzi, czyli spowodowałaby, że pomiędzy wspomnianymi 
przepisami nie byłoby sprzeczności. Obydwie omawiane tu 
propozycje poprawek są z naszego punktu widzenia równie 
zasadne. A co do merytorycznego kierunku, to myślę, że 
powinien rozstrzygnąć minister. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd 

Dziekoński: Myślę, że jeżeli…)
Pozytywna opinia, tak?

Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP 
Olgierd Dziekoński:
Tak, pozytywna opinia.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, bardzo proszę teraz o ustosunkowanie się 

do omawianej ustawy i także do wątpliwości, na które zwró-
cił uwagę pan minister, dotyczących strony postępowania.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Nie ma oficjalnego stanowiska rządu co do projektu 

ustawy w druku nr 988, ale stanowisko ministra finansów 
jest pozytywne. Wyrażaliśmy już taką opinię także podczas 
prac w Sejmie.

Jeśli chodzi o zasadę in dubio pro tributario, to ja bardzo 
dziękuję Biuru Legislacyjnemu, i przede wszystkim panu 
przewodniczącemu za zgłoszenie wspomnianej popraw-
ki. Wydaje się, że jednak udało się znaleźć złoty środek. 
Zdecydowanie zgadzamy się z intencją pana prezydenta, 
który chce wprowadzić wspomnianą zasadę do polskie-
go porządku prawnego. Oczywiście, minister finansów 
początkowo stał na stanowisku – o czym mówił też pan 
legislator – że warto by wprowadzić także inne zasady, 
wpisać je wprost do ordynacji podatkowej. Rozumiemy 
jednak, że zasada, o której tu mowa, jest zasadą szczegól-
nie oczekiwaną przez podatników. I wziąwszy pod uwagę 
to, że komisja kodyfikacyjna pracuje nad nową ordynacją 
podatkową, do której także inne zasady zostaną wpisane 
wprost, nie widzimy tutaj zagrożenia.

Jeśli chodzi o wątpliwość… Minister finansów popiera 
poprawkę w wersji zgłoszonej przez pana senatora i bardzo 
prosiłabym państwa senatorów o przyjęcie jej w takim 
właśnie kształcie, ponieważ, jak się wydaje, dotyka ona 
trzech kluczowych kwestii, które są istotne dla dobrego 
wdrożenia regulacji w życie. Już zostawiam na boku dys-
kurs prawny dotyczący tego, czy wykładnia przepisów jest 
tożsama z treścią przepisów. Ja nie jestem prawnikiem, nie 
będę się odnosiła do takich kwestii. Jednak, jak się wydaje, 



w dniu 28 lipca 2015 r. 7

położne w różnych miejscach. Niemniej jednak ja bym 
wspomnianej różnicy jakoś mocno nie akcentował, to są 
po prostu różne sposoby zapisu tej samej myśli.

Tak że mowa tutaj o dwóch alternatywnych propo-
zycjach uregulowania tego samego problemu. Ja pozo-
stawiam do uznania Wysokiej Komisji, która propozy-
cja jest lepsza. Oczywiście podtrzymuję przez cały czas 
wspomniane wątpliwości, czy w ogóle materia wykładni 
przepisów prawa powinna być materią regulowaną nor-
matywnie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze zapytam panią minister… Są dwie propozycje 

poprawki. Która według pani byłaby lepsza?
I potem przystąpilibyśmy do głosowania. Bo widzę, że 

nie ma już więcej głosów w dyskusji.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Panie Przewodniczący, jeśli pan zechce, to oczywiście 

pan dyrektor Gurba, który jest tu ze mną, na pewno precy-
zyjniej niż ja będzie umiał wyjaśnić…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Pani Minister, ale 
ja już nie chciałbym, żebyśmy to tutaj analizowali…)

Dobrze.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: …bo, jak rozu-

miemy, obie proponowane poprawki de facto konsumują 
to samo…)

Już mówię, Panie Senatorze. W moim odczuciu byłoby 
dobrze, gdybyśmy pozostali jak najbliżej intencji pana pre-
zydenta, bo to w końcu jest jego projekt ustawy. Wydaje się, 
że poprawka zgłoszona przez pana senatora jest najbliższa 
intencji pana prezydenta, a jednocześnie ma pozytywna 
opinię ministra finansów. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Sekretarz Rady Podatkowej 
w Konfederacji „Lewiatan” 
Przemysław Pruszyński:
Przemysław Pruszyński, Konfederacja „Lewiatan”.
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Minister!
Ja chciałbym zwrócić uwagę na art. 4 i na trzecią pro-

pozycję zmiany zaproponowaną przez Biuro Legislacyjne. 
My oczywiście zgadzamy się z tym, że pierwsze zdanie 
wspomnianego artykułu stoi w sprzeczności ze zdaniem 
drugim, niemniej jednak propozycja usunięcia tej sprzecz-
ności poprzez wykreślenie wyrazów „za zgodą lub na 
wniosek kontrolowanego” tak naprawdę pogorszy sytuację 
kontrolowanych. Intencją projektodawcy, jak mogliśmy 

Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP 
Olgierd Dziekoński:
Przepraszam bardzo za swoją nieuwagę, ale jaka byłaby 

propozycja wspomnianego tytułu?
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Tak jak przedstawił 

to pan…)

Senator Janusz Sepioł:
Ustawa nazywałaby się „o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podat-
kowa oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”. 
Czyli byłyby wymienione wszystkie ustawy, których do-
tyczy zmiana.

Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP 
Olgierd Dziekoński:
Ja nie widzę przeszkód.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Teraz, Panie Mecenasie, czy mógłby pan króciutko 

wyjaśnić różnicę między poprawką, którą ja przedstawi-
łem – ona jeszcze nie jest zgłoszona formalnie, bo chcemy 
wybrać najlepsze rozwiązanie – a tą, którą pan przedsta-
wił? Pan proponuje przywrócić rozwiązanie, które było 
w Sejmie, tak? A moja propozycja… Bo one trochę się 
różnią. I pytanie jest o to… Bo wspomniana poprawka 
sejmowa nie otrzymała poparcia w Sejmie. I pytanie jest 
de facto trochę takie… Chodzi o to, co uda nam się osią-
gnąć, żeby zrealizować cel. Ale gdyby mógł pan delikatnie 
przedstawić różnice… I wtedy ewentualnie jeszcze byśmy 
się zastanowili…

(Głos z sali: Precyzyjnie, niekoniecznie delikatnie.)
Precyzyjnie, tak, precyzyjnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Dziękuję bardzo.
Zarówno jedna, jak i druga poprawka konsumują więk-

szość zgłaszanych przez nas wątpliwości dotyczących tech-
nicznoprawnej strony przepisu.

Pierwsza zasadnicza różnica, która siłą rzeczy od razu 
się nasuwa, to jest inne umiejscowienie poprawki w treści 
samej ordynacji podatkowej. Nie wśród zasad rządzących 
postępowaniem podatkowym, jak w przypadku propozycji 
poprawki sejmowej Komisji Finansów Publicznych, tylko 
w przepisach ogólnych ustawy. To jest pierwsza różnica.

Druga różnica. Propozycja poprawki zaproponowana 
przez pana senatora dotyczy niedających się usunąć wąt-
pliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego, 
a propozycja zawarta w opinii Biura Legislacyjnego do-
tyczy różnych wyników wykładni. Tak więc akcenty są 
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(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Jasne. Ale teraz 
już kolejne poprawki…)

Kolejna poprawka dotyczy tytułu ustawy.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: To też zgłaszamy 

wspólnie z panem senatorem.)
A trzecia poprawka dotyczy art. 4, w którym nastąpiłoby 

wykreślenie drugiego zdania ust. 1.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
I to jest poprawka w takim brzmieniu… Także zgłasza-

my ją wspólnie z panem senatorem.
Tak więc zgłoszone są trzy poprawki.
Czy są jeszcze inne poprawki, uwagi do ustawy? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem pierwszej poprawki, zgłoszo-

nej przeze mnie, doprecyzowującej zasadę in dubio pro 
tributario? (5)

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Poprawka otrzymała poparcie.
Druga poprawka dotyczy tytułu ustawy.
Kto jest za? (6)
Poprawka została przyjęta jednomyślnie.
I trzecia poprawka.
Kto jest za jej przyjęciem? (6)
Również jednomyślnie przyjęta.
Kto jest za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami? (6)
Ustawa została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo.
Senatorem sprawozdawcą…
(Głos z sali: A całość?)
Całość była przegłosowana.
(Głos z sali: Przed chwilą.)
(Senator Piotr Gruszczyński: Wyrażam zgodę.)
Wyraża zgodę… Jeszcze nie było zapytania, czy chce, 

a już wyraził zgodę.
(Wesołość na sali)
Senator Gruszczyński odpowiedział na pytanie przed 

jego zadaniem, ale oczywiście, jeżeli nie ma sprzeciwu ze 
strony panów senatorów, to…

(Głos z sali: Jednogłośnie rozstrzygamy na rzecz…)
…senatora Gruszczyńskiego.
Dziękujemy bardzo panu ministrowi, dziękujemy 

wszystkim gościom, którzy przybyli na nasze posiedzenie 
w związku z omawianą ustawą.

Przystępujemy do omawiania drugiego punktu po-
rządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw; druk 
senacki nr 980.

Bardzo proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący! Panie Senatorze!
Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Komisji usta-

wę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Ustawa – 
Ordynacja podatkowa to kodyfikacja podstawowych reguł 

przeczytać w uzasadnieniu, było nie tylko to, aby przenieść 
przepis z ordynacji przedpodatkowej do ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej, lecz także to, aby dać 
podatnikowi możliwość zgłoszenia czy wyboru odnośnie 
do prowadzenia kontroli w miejscu przechowywania ksiąg 
podatkowych. Tak więc wydaje mi się, że aby faktycznie 
zrealizować cel, o którym była mowa w uzasadnieniu do 
ustawy, należałoby raczej wykreślić zdanie drugie i przepis 
w takim kształcie uchwalić również w ordynacji podatko-
wej, niż rezygnować z wyrazów „za zgodą lub na wniosek 
kontrolowanego”. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabela 

Leszczyna: Panie Przewodniczący, jeśli mogę prosić przed-
stawiciela ministra gospodarki, bo on jest chyba bardziej 
właściwy…)

Proszę bardzo, Pani Dyrektor.

Naczelnik Wydziału w Departamencie 
Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 
w Ministerstwie Gospodarki 
Małgorzata Szuchnik:
Małgorzata Szuchnik, Ministerstwo Gospodarki.
Ministerstwo Gospodarki przychyla się do propozycji 

„Lewiatana”. Chcielibyśmy, żeby przedsiębiorcy faktycznie 
mogli mieć wybór co do tego, gdzie będzie miało miejsce 
przeprowadzenie kontroli. I rzeczywiście, wystarczy wy-
kreślić drugie zdanie, żeby przepis spełnił… Mam tu na 
myśli wspomnianą uwagę Biura Legislacyjnego, dotyczą-
cą tego, że jest nieścisłość, sprzeczność między zdaniem 
pierwszym i drugim.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuje bardzo.
Takie jest również stanowisko pani minister w oma-

wianej tu sprawie, tak?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Tak, jest.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, wobec tego zgłaszam poprawki. Zgłaszam 

pierwszą poprawkę, dotyczącą art. 2a, następnie…
Czy senator zgłasza poprawkę w wersji, która…

Senator Janusz Sepioł:
Ja solidarnie z panem senatorem podtrzymuję po-

prawkę…
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ogólną, w przypadku, gdy wielu podatników zwraca się 
o interpretacje indywidualne w tej samej sprawie. Czyli 
de facto podnosimy rangę interpretacji ogólnej.

Wprowadzamy także, a raczej centralizujemy 
w Ministerstwie Finansów i nieodpłatnie udostępniamy 
przez internet Rejestr Zastawów Skarbowych. To z pew-
nością wpłynie na wzrost bezpieczeństwa obrotu.

Oprócz tego, mając na uwadze wzrost skali oszustw po-
datkowych i niesatysfakcjonującą nas efektywność poboru 
podatków, wprowadzamy rozwiązania, które będą sprzyja-
ły zwiększeniu wspomnianej efektywności. Proponujemy 
podwyższenie stawki odsetek za zwłokę. Dzisiaj wynosi-
łaby ona 12% w skali roku. Stawka podwyższona będzie 
stosowana wyłącznie w przypadku dużych kwot zaległości 
w zakresie podatku VAT, akcyzy i cła. Oczywiście mowa 
o zaległościach, które zostaną ujawnione przez organ podat-
kowy. Będzie można też wyznaczyć jeden wiodący urząd 
do prowadzenia postępowań w sprawach, które są sprawami 
powiązanych podmiotów. W przypadku uzasadnionego po-
dejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego wspomnia-
ne rozwiązanie z pewnością ułatwi zwalczanie rozrzuconych 
terytorialnie siatek oszustów podatkowych czy zorganizo-
wanej przestępczości gospodarczej w zakresie VAT.

I wreszcie, jeżeli organ podatkowy, urząd skarbowy, 
w związku z prowadzoną sprawą będzie potrzebował szer-
szego wglądu w dane chronione tajemnicą bankową, będzie 
przekazywał taką sprawę urzędowi kontroli skarbowej. To 
z pewnością ułatwi zwalczanie szarej strefy i ukrywania 
dochodów przed opodatkowaniem.

W ustawie wprowadzamy też pewne konieczne rozwią-
zania związane z implementacją dyrektywy o wymianie 
informacji podatkowych. Rozwiązania te będą polegały na 
tworzeniu kanału szybkiej informacji o wydanej interpreta-
cji podatkowej i pozwolą na wymianę informacji z innymi 
aparatami skarbowymi, z innych państw Unii Europejskiej. 
Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Bardzo proszę, Panie Mecenasie. Biuro Legislacyjne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Dziękuję bardzo.
Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!
W opinii biura znalazło się dziewiętnaście uwag szcze-

gółowych. Tym razem mają one w większości charakter 
technicznolegislacyjny, zmierzający do prawidłowego 
wprowadzenia zmian do ustawy. Taki charakter z całą 
pewnością ma uwaga pierwsza, która ujednolica przepisy 
i wprowadza do nich prawidłową nomenklaturę.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: Czyli… Czy 
mam omawiać…)

funkcjonowania systemu podatkowego. Z pewnością ma 
ona fundamentalne znaczenie dla stosowania prawa po-
datkowego, a także sposobu podejścia przez administra-
cję podatkową do podatników. Ostatnia duża nowelizacja 
miała miejsce w 2008 r., od tej daty minęło sporo czasu 
i zarówno praktyka, jak i orzecznictwo sądowe ujawniły 
szereg obszarów, w których wymagane są zmiany. Poza tym 
omawiana tu ustawa ma pogłębić także informatyzację kon-
taktów obywateli i firm z administracją podatkową. Cele 
procedowanej ustawy to przede wszystkim uproszczenie, 
unowocześnienie i właśnie informatyzacja określonych 
procedur podatkowych, a także pewne zmiany polegające 
na uszczelnieniu systemu podatkowego.

Po pierwsze, wprowadzamy pełnomocnictwa ogólne 
w sprawach podatkowych. To z pewnością ułatwi kon-
takt podatnika z organami podatkowymi. Obecnie trzeba 
aktualizować takie pełnomocnictwo, de facto składać je 
odrębnie do każdej sprawy – to uciążliwe i niepraktycz-
ne. Po zmianach wystarczy raz złożyć pełnomocnictwo 
i ono będzie uprawniać do reprezentowania podatnika we 
wszystkich sprawach podatkowych i przed wszystkimi 
organami.

Po drugie, proponujemy nowoczesne rozwiązania 
w zakresie kontroli ksiąg podatkowych z wykorzystaniem 
technik informatycznych. Taka kontrola będzie szybsza 
i bardziej efektywna, ograniczy także zaangażowanie po-
datnika. Przedsiębiorca będzie mógł udostępnić organowi 
podatkowemu księgi podatkowe w formie elektronicznej, 
oczywiście jeśli w takiej formie je prowadzi. Będą rzecz 
jasna dwa lata na przygotowanie się do takiej procedury 
kontrolnej dla małych i średnich firm, które prowadzą wła-
śnie ewidencję elektroniczną.

Po trzecie, ujednolicamy właściwość miejscową urzę-
dów skarbowych dla firm, VAT będzie rozliczany w tym 
samym urzędzie skarbowym, w którym rozliczany jest 
podatek dochodowy. To z pewnością ułatwi podatnikowi 
kontakt z organami podatkowymi i pozwoli rozliczać się 
w jednym urzędzie.

Po czwarte, umożliwiamy płatność podatków za po-
datnika przez członka rodziny, a także przez inne osoby – 
osoby obce do 1 tysiąca zł. Wprowadzamy też możliwość 
płacenia podatku kartą płatniczą w urzędzie skarbowym.

Po piąte, wprowadzamy obniżoną stawkę odsetek za 
zwłokę – będą one wynosiły połowę stawki podstawowej. 
W dzisiejszej rzeczywistości stóp procentowych to by 
było 4% w skali roku. Chcemy traktować preferencyjnie 
tych podatników, którzy samodzielnie ujawnią zaległo-
ści podatkowe w terminie sześciu miesięcy od czasu ich 
powstania. I wspomniana stawka preferencyjna, obniżo-
na, będzie stosowana bez względu na kwotę czy rodzaj 
zaległości.

Ponadto, wprowadzamy pewne zmiany, jeśli chodzi 
o interpretacje podatkowe. One cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem. To bardzo tani sposób na uzyskanie 
pewności w obrocie gospodarczym, interpretacja kosztuje 
bowiem tylko 40 zł. Korzysta z niej bardzo wielu podat-
ników. Aby usprawnić wspomniany proces i procedurę, 
wprowadzamy grupowy wniosek o interpretację, jeśli 
mowa o podatnikach, którzy biorą udział w jednym zda-
rzeniu gospodarczym. I wprowadzamy także interpretację 
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Informacji Podatkowej, tak więc uwzględniają zmiany 
wprowadzone przyjętą niedawno przez parlament usta-
wą o administracji podatkowej. Jeżeli będzie potrzeba 
bardziej szczegółowego odniesienia się do każdej z pro-
pozycji, to oczywiście służę…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Z tym że tutaj jest propozycja alternatywna, prawda? 

Też w drugiej uwadze…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Tak, tak. Jeżeli chodzi o pierwszą propozycję poprawki 

we wspomnianej grupie, korygującą przepisy określające 
właściwość rzeczową ministra właściwego do spraw fi-
nansów publicznych, to jest tam propozycja alternatywna. 
Ona różni się tylko zapisem legislacyjnym. Pozostawiam 
do rozstrzygnięcia pani minister, który z ministrów…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
My się zgadzamy i popieramy wariant pierwszy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Kolejne propozycje poprawek z omawianej tu grupy.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Kolejna proponowana poprawka, wciąż w ramach uwa-

gi drugiej, zmienia delegację do wydania rozporządzenia 
upoważniającego do wykonywania niektórych kompetencji 
ustawowych ministra finansów przez podległe mu organy. 
To też jest właśnie zmiana związana z nowymi uregulowa-
niami ustawy o administracji podatkowej.

A trzecia propozycja poprawki w omawianej grupie prze-
sądza, że dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej 
powinien być właściwy do wydawania wszystkich interpre-
tacji indywidualnych, w tym także interpretacji, które w try-
bie nadzoru zostały uchylone postanowieniem ministra.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Pani Minister?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabela 

Leszczyna: Jeśli pan pozwoli, Panie Senatorze, to ja popro-
szę pana dyrektora Gurbę o pewne wyjaśnienie.)

Proszę bardzo.

Wszystkie łącznie, od razu…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę? Od razu? Nie… Może po kolei…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze. Głosować… Nie, ponieważ mogą się jeszcze 

pojawić jakieś pytania itd. Tak że prosimy tylko o króciut-
ką informację, jako że każdy z senatorów ma zestawienie 
omawianych tu propozycji poprawek.

I do każdej proponowanej poprawki prosimy też o krót-
ką odpowiedź pani minister, tak abyśmy mogli dobrze się 
przygotować do głosowania. I żeby było pole do późniejszej 
dyskusji w sprawie omawianej ustawy.

Bardzo proszę, Panie Mecenasie.
Pierwsza poprawka została już omówiona, tak?
Stanowisko państwa z ministerstwa?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Zgadzamy się.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To później.
Jeszcze do pierwszej propozycji poprawki?

Senator Witold Sitarz:
Tak, do pierwszej. Ja generalnie nie lubię sformuło-

wań „niemający” czy „niemająca”. Gdybyśmy napisali 
„jednostkę bez osobowości prawnej”, to byłoby to samo. 
A wspomniana propozycja jest fatalna językowo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Do kwestii języka jeszcze wrócimy, ponieważ, jak wszy-

scy państwo, i senatorowie, i goście, wiecie, Ministerstwo 
Finansów przywiązuje teraz dużą wagę do języka. Była na-
wet taka publiczna informacja, że Ministerstwo Finansów, 
poprzez swoje służby, w inny sposób komunikuje się z oby-
watelami. Tak że na pewno już w omawianej tu ustawie za-
pisy zostały tak sformułowane, żeby każdy czytający mógł 
jeszcze lepiej zrozumieć jej treść. Bo to jest ważniejsze niż 
samo pismo, które codziennie do nas przychodzi.

Panie Mecenasie, uwaga druga.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
W uwadze drugiej zawarty jest szereg propozycji po-

prawek, które w zasadzie mogłyby, czy wręcz powin-
ny być głosowane łącznie, gdyż dotyczą tego samego 
problemu. Uwzględniają one fakt, że od dnia 1 stycznia 
2016 r. organem właściwym w sprawach wydawania inter-
pretacji indywidualnych będzie dyrektor Biura Krajowej 
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Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Zgoda.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Uwaga szósta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Tym razem uwaga nie jest poparta propozycją popraw-

ki. Jest tam wyrażenie wątpliwości co do wprowadzenia 
instytucji podwyższonej stawki odsetek za zwłokę. Ustawa 
wprowadza taką podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę 
w wysokości 150% stawki podstawowej w stosunku do 
zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku 
akcyzowym. Stawka odsetek za zwłokę ma nie tylko funk-
cję zrekompensowania budżetowi państwa braku wpła-
ty podatków w terminie, lecz także charakter sankcyjny. 
Dodatkowe zwiększenie wspomnianej stawki w sytuacji, 
kiedy podatnik podlega jednocześnie odpowiedzialności 
karnoskarbowej, może budzić wątpliwości. I te właśnie 
wątpliwości chcielibyśmy wyrazić.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Pani Minister?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabela 

Leszczyna: Ja poproszę pana dyrektora Gurbę.)
Proszę bardzo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo!
Nie podzielamy wątpliwości przedstawionych przez 

legislatora. Nie ma żadnego związku między instytucją 
podwyższonych odsetek za zwłokę a przypadkami karania 
na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Wspomniane 
instytucje nie mają żadnych prawnych związków. To od 
zachowania podatnika zależy, czy zostanie wobec niego za-
stosowana podwyższona stawka odsetek za zwłokę. Jeżeli 
złoży korektę w terminie sześciu miesięcy, to zastosowana 
zostanie nawet nie podstawowa, ale obniżona stawka od-
setek za zwłokę. A kwestię ewentualnego karania reguluje 
kodeks karny skarbowy, art. 16 i art. 16a, który przewiduje 
tak zwaną instytucję podatkowego czynnego żalu. Jeżeli 
podatnik złoży korektę i wyrówna skutki finansowe błędu 
popełnionego w samoobliczeniu podatku, to nie podlega 
odpowiedzialności karnej skarbowej bez względu na to, 
jakie stawki odsetek za zwłokę, i czy jakieś w ogóle, są 
w stosunku do niego stosowane. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Uwaga siódma.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo!
Popieramy cały przedstawiony tu pakiet propozycji 

poprawek zawarty w punkcie drugim, zgadzamy się, co 
do niego. Nie wiem jednak, czy pan mecenas zgłasza też 
wątpliwości przedstawione w punkcie trzecim opinii Biura 
Legislacyjnego…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Uwagi trzeciej jeszcze w tym momencie… Za chwi-

leczkę… Czyli opinia odnośnie do uwagi drugiej jest po-
zytywna, tak?

Uwaga trzecia… Tutaj nie ma poprawki, jest wątpli-
wość i pytanie, prawda? Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Ja chciałbym wycofać się z uwagi trzeciej. Ta uwaga…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Uwaga czwarta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
W naszej opinii potrzebna jest tutaj poprawka zmie-

rzająca do prawidłowego wprowadzenia zmian do ustawy. 
Nasza propozycja uwzględnia zmiany dokonane ustawą 
o administracji podatkowej. Proponowana poprawka niesie 
ze sobą niewielką wartość merytoryczną, pozostawia jed-
nak w brzmieniu znowelizowanego przepisu odesłanie do 
art. 130 i art. 143 ordynacji podatkowej. Dziękuję.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Zgadzamy się.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Uwaga piąta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
To jest uwaga o charakterze technicznolegislacyjnym, 

propozycja poprawki korygującej odesłanie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Pani Minister?
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czenia dokumentacji obcojęzycznej na język polski obcią-
żają stronę. Nie ma żadnych powodów, żeby wspomniana 
reguła, będąca standardem w procedurach podatkowych, 
nie obowiązywała również tam, gdzie urząd skarbowy pro-
wadzi postępowanie podatkowe, a nie kontrolę podatkową. 
Przypomnieć trzeba, że jedynym językiem urzędowym, 
w którym powinny być dokonywane wszystkie czynno-
ści urzędowe organów państwa i sądów, jest język polski. 
Z tego wynika konieczność tłumaczenia dokumentacji ob-
cojęzycznej na język polski. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Kolejna uwaga, dziesiąta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Jest to uwaga o charakterze technicznolegislacyjnym, 

językowym.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Panie Dyrektorze?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Zgadzamy się z proponowaną poprawką.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Uwaga jedenasta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Ponownie: widzimy konieczność prawidłowego wpro-

wadzenia zmian do ustawy, z uwzględnieniem przepisów 
ustawy o administracji podatkowej.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Panie Dyrektorze?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Zgoda.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Uwaga trzynasta.
(Głos z sali: Dwunasta.)
Dwunasta, dwunasta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Jest to uwaga o charakterze technicznolegislacyjnym. 

Proponowana poprawka koryguje odesłanie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Stanowisko ministerstwa?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Zgoda.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Uwaga ósma.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Uwaga ósma również ma charakter technicznolegi-

slacyjny. Propozycja poprawki zmierza do prawidłowego 
wprowadzenia zmian do ustawy, uwzględnia ostatnią no-
welę dokonaną ustawą o administracji podatkowej.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Opinia pozytywna.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Uwaga dziewiąta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Tym razem uwaga znowu nie jest poparta propozycją 

poprawki. Chcielibyśmy wyrazić naszą wątpliwość co do 
zasadności wprowadzania do ustawy przepisu, zgodnie 
z którym koszty tłumaczeń dokumentów na język polski 
ponosić ma podatnik, niezależnie od wyniku przeprowa-
dzonego postępowania.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Panie Dyrektorze?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Nie podzielamy wątpliwości wyrażonej w opinii Biura 

Legislacyjnego. Obecnie ustawa o kontroli skarbowej 
i sama ordynacja podatkowa w zakresie kontroli podatko-
wych urzędów skarbowych przewidują, że koszty tłuma-
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być ustalana na zasadach ogólnych, czyli według miejsca 
zamieszkania lub siedziby podatnika. I w tym zakresie 
omawiana zmiana nie budzi wątpliwości. Może ona jednak 
budzić wątpliwości w kwestii uchylenia art. 3 w zakresie, 
w jakim ten odsyłał do właściwości organów dla podatni-
ków nieposiadających siedziby na terytorium kraju, czyli 
uchylenia przepisów art. 3 ust. 3 pkt 2 i 3. Przepisy te są 
obecnie powiązane, zarówno merytorycznie, jak i legi-
slacyjnie, z procedurami szczególnymi rozliczania VAT, 
o których mowa w rozdziale 6a, rozdziale 7 i rozdziale 7a 
działu XII ustawy VAT. Bez zmiany tych ostatnich prze-
pisów uchylenie całego art. 3 będzie budzić uzasadnione 
wątpliwości. Propozycja poprawki przewiduje pozosta-
wienie na poziomie ustawowym ogółu regulacji dotyczą-
cych właściwości organów dla podatników podatku VAT 
nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub 
stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na 
terytorium kraju, w ustawie o VAT…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Panie Dyrektorze?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: …na zasadach 
tam wyrażonych.)

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
To trafna uwaga. Popieramy proponowaną poprawkę.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Uwaga piętnasta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Uwaga piętnasta ma w zasadzie charakter technicz-

nolegislacyjny. Proponowana poprawka przewiduje, że 
rozwiązania przejściowe dotyczące zastawów skarbowych 
powinny się odnosić do daty wejścia w życie nowych roz-
wiązań w zakresie wspomnianych zastawów, a nie do dnia 
wejścia w życie ustawy. Pozwoli to zachować wewnętrzną 
spójność projektowanych regulacji.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Panie Dyrektorze?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Zgoda.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Uwaga dwunasta to również propozycja poprawki 

o charakterze dostosowującym, tym razem do ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dyrektorze?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Zgoda.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Uwaga trzynasta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Proponowana poprawka jednoznacznie przesądza, 

że organem odwoławczym od decyzji prezesa funduszu, 
zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest minister 
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Potrzeba 
takiej zmiany jest konsekwencją wprowadzenia do ustawy 
– Ordynacja podatkowa nowych przepisów dotyczących 
rejestru zastawów skarbowych. Wprowadzenie wspomnia-
nych nowych przepisów mogłoby wywołać wątpliwości 
co do organu odwoławczego na podstawie ustawy o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Panie Dyrektorze?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Zgoda.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Uwaga czternasta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Jest to uwaga, która dotyczy właściwości miejsco-

wej organów podatkowych na gruncie podatku VAT. 
Rozpatrywana dziś ustawa uchyla art. 3 wspomnianej 
ustawy i przesądza, że właściwość, o której mowa, ma 
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Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Uwaga osiemnasta.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Uwaga osiemnasta ma w zasadzie charakter techniczno-

legislacyjny. Pozwoli ona ministrowi finansów na wydanie 
jednego rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania 
w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwa 
ogólnego, szczególnego i do doręczeń oraz usunie wątpli-
wości co do reguł walidacyjnych rządzących wspomnianym 
rozporządzeniem. Taka zmiana jest konieczna ze wzglę-
du na zróżnicowanie terminów wejścia w życie ustawy. 
Proponowana poprawka spowoduje, że przepisy rozpo-
rządzenia wejdą w życie w jednym terminie i nie będzie 
wątpliwości co do zakresu ich stosowania.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Panie Dyrektorze?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Popieramy wariant pierwszy poprawki. Wydaje się, że 

on jest bardziej kompletny i klarowny.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
I ostatnia, dziewiętnasta uwaga z zestawienia uwag 

Biura Legislacyjnego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Jest to uwaga, która zmierza do zmiany techniczno-

legislacyjnej. Uwzględnia ona to, że przepis przejściowy 
powinien wchodzić w życie w jednym terminie ze zmia-
nami, których dotyczy. I tu drobna korekta: w propozycji 
poprawki jest następujące brzmienie: „art. 31 w pkcie 3”, 
a powinno być „art. 31 w pkcie 2”.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Panie Dyrektorze?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Zgoda.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Uwaga szesnasta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Również jest to uwaga dotycząca przepisu przejścio-

wego, tym razem art. 19 ustawy. Propozycja poprawki 
w niej wyrażona konsekwentnie zakłada, że uzasadnienie 
przyczyn prawnie skutecznej korekty deklaracji podat-
kowej nie jest obligatoryjnym elementem korekty, tak-
że w każdym przypadku korekty dotyczącej zaległości 
podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie 
ustawy. To jest pierwsza propozycja poprawki w związku 
z uwagą szesnastą.

A druga ma charakter technicznolegislacyjny, koryguje 
odesłanie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Opinia, Panie Dyrektorze?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Zgoda na obie poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
I uwaga siedemnasta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Uwaga siedemnasta… Zgodnie z rozpatrywaną ustawą 

przepisy wprowadzające obowiązek przekazywania ujed-
noliconej formy elektronicznej ksiąg podatkowych mają 
wejść w życie 1 lipca 2016 r., a w istocie znaleźć zasto-
sowanie na mocy odpowiedniego przepisu przejściowego 
od 1 lipca 2018 r. I w grupie przepisów przewidzianych do 
odrębnego wejścia w życie pominięto przepisy dotyczące 
kontrahentów kontrolowanego w postępowaniu kontrolnym 
prowadzonym na podstawie ustawy o kontroli skarbowej. 
Tak więc naszym zdaniem wskazana byłaby poprawka, 
która usunęłaby wspomniane nieuzasadnione różnicowanie 
adresatów ustawy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Panie Dyrektorze?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
To słuszna uwaga, popieramy poprawkę.
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i w Polsce płaci podatki. I ja, szczerze mówiąc, nie widzę po-
wodu, dla którego polski podatnik ma płacić za to, żeby ktoś 
mógł prowadzić tu biznes. No… To znaczy, naprawdę…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: W praktyce ozna-
czałoby to taką sytuację…)

Panie Senatorze, ja tylko dokończę…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Urząd skarbowy 

musiałby tłumaczyć wspomniane pisma, według…)
No, oczywiście, że tak.
(Senator Janusz Sepioł: Mam wątpliwości…)
No tak, tylko że ja nie wiem, czy w ustawie możemy 

założyć złą wolę urzędu skarbowego czy urzędnika pań-
stwowego. Takiego urzędnika należy po prostu zwolnić. 
To znaczy… Nie możemy założyć w ustawie, że urzędnik 
skarbowy dręczy przedsiębiorcę. Takiego urzędnika, tak jak 
mówię, naprawdę trzeba po prostu zwolnić, można go po-
dać do prokuratury, udowodnić mu… Nie sądzę, żebyśmy 
mogli zapisać coś takiego, że… A naprawdę – powtórzę 
– nie jest dobrym pomysłem, żeby polski podatnik płacił 
za tłumaczenie dokumentacji potrzebnej do tego, żeby rze-
telnie rozliczać się z fiskusem.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Janusz Sepioł: No, ale, jak rozumiem, tak było 

do tej pory. Tak było do tej pory, to jest…)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Panie Dyrektorze, jak do tej pory wyglądała praktyka? 

Jeżeli kontrolowano firmę, której… Oczywiście, zasadą 
jest generalnie to, że jeżeli nawet firma jest zagraniczna, 
a funkcjonuje w Polsce, no to językiem jej korespondencji 
jest język polski. To jest, można powiedzieć, poza dysku-
sją, prawda? Tak mi się wydaje. Bo inaczej można byłoby 
próbować, że tak powiem, uciekać w różne inne języki, 
nawet takie, które…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Na przykład, prawda?
…Które są później kłopotliwe do przetłumaczenia. Ale 

może… Jak to do tej pory wyglądało i wygląda w praktyce, 
Panie Dyrektorze?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Tak jak wcześniej mówiłem, zasadą jest tłumaczenie 

dokumentacji przez stronę postępowania. Ta zasada obo-
wiązuje w przypadku postępowań kontrolnych organów 
kontroli skarbowej i też w przypadku kontroli prowadzonych 
przez urzędy skarbowe. Jedyną procedurą, w przypadku 
której wspomniana zasada nie obowiązuje, są postępowania 
podatkowe. Tak więc żeby… Jeżeli organ podatkowy, urząd 
skarbowy, natrafi w toku postępowania na takie dokumenty, 
to pojawia się problem. Bo akurat w omawianej tu proce-
durze nie ma wspomnianych regulacji, które są w innych 
procedurach. I wychodziłoby na to, że koszty tłumaczenia 
dokumentacji ponosi nie podatnik, który prowadzi doku-
mentację obcojęzyczną – chociaż powinien prowadzić ją 
po polsku, najbardziej komfortowa dla organu sytuacja to 

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Proszę państwa, omówiliśmy dziewiętnaście uwag Biura 

Legislacyjnego, z których prawie wszystkie, z wyjątkiem 
trzech, otrzymały poparcie rządu. I chciałbym zapytać… 
Bo moglibyśmy je przegłosować, gdybym je zgłosił. Ale 
wcześniej mam pytanie: czy do omawianych właśnie pro-
pozycji, które zostały zgłoszone przez Biuro Legislacyjne, 
są ze strony senatorów jakieś uwagi?

Później będziemy dyskutowali, tak?
Jest…
Proszę bardzo, senator Janusz Sepioł.

Senator Janusz Sepioł:
Ja chciałbym wrócić do uwagi zawartej w punkcie dzie-

wiątym opinii pana legislatora. Wydaje mi się, że dosyć 
łatwo przeszliśmy nad przedstawionym tam problemem. 
Chodzi tam o dokumenty, które powinny być przedsta-
wiane w języku polskim, a czasem oryginały są w innych 
językach. Dla mnie to jest oczywiste, że jeśli postępowanie 
jest prowadzone z inicjatywy strony, w jej interesie itd., 
no to strona powinna dostarczyć wszystkie tłumaczenia. 
To jest jasne. Ale jeśli postępowanie nie jest prowadzone 
na wniosek strony, tylko urząd skarbowy chce się czegoś 
dowiedzieć i żąda tłumaczenia różnych dokumentów… 
Można sobie wyobrazić sytuację, w której firma jest wręcz 
dręczona. A potem okazuje się, że wszystko jest w po-
rządku, w ogóle się nie wszczyna czy nie prowadzi się 
dalej postępowania. Ale firma jest obciążana koniecznością 
dokonywania uwiarygodnionych tłumaczeń. W przypad-
ku większych firm może się to czasem wiązać z wielkimi 
kosztami, to mogą być tony dokumentów.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: W przypadku ma-
łych firm nawet bardziej.)

W małych firmach to może być dojmujące. I tak się za-
stanawiam: czy w omawianej tu kwestii nie dajemy organo-
wi trochę za dużo swobody i możliwości? Po prostu potrafię 
sobie wyobrazić, że to, o czym tu mówimy, może być użyte 
do dręczenia firm, zwłaszcza firm międzynarodowych czy 
z obcym kapitałem. Tak że mam wątpliwość…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Jasne.)
…czy nie za szybko powiedzieliśmy, że tu nie ma wąt-

pliwości.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Tak, tylko że ja tutaj mówiłem o poprawkach, które 

zostały wstępnie zaakceptowane, prawda? Czyli tu nie było 
możliwości… Pytanie…

(Senator Janusz Sepioł: Ale rozmawialiśmy o tym.)
Tak, rozmawialiśmy… I możliwe, że rzeczywiście…
Poprosilibyśmy jeszcze panią minister o ustosunkowa-

nie się do przedstawionych uwag.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Ja zaraz pewnie poproszę jeszcze pana dyrektora o do-

datkowe wyjaśnienie, ale… Wydaje mi się, że mówimy 
o polskim podatniku, który w Polsce prowadzi swój biznes 
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o sytuacji, w której organ ma jakieś podejrzenia, jakieś 
wątpliwości, chce coś zbadać, jeszcze nie wie, czym to 
wszystko się skończy, ale żąda dokumentów. No i trzeba 
je wszystkie tłumaczyć. A może nastąpić umorzenie, zanie-
chanie dalszego postępowania, bo się okaże, że wszystko 
jest okay. Ale podejrzany będzie musiał ponieść koszty. I to 
jednak budzi moją wątpliwość, czy…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Senatorze, ja my-
ślę, że…)

Jeszcze dwa słowa, dosłownie ostatnie zdanie. 
Oczywiście, że możemy wspomniane rozwiązanie przyjąć, 
ale pojawia się pytanie, czy to nie pogorszy obrazu warun-
ków prowadzenia biznesu w Polsce przez zagranicznych 
inwestorów. Tylko tyle.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Senatorze, ja miałbym taką prośbę, żeby pomyśleć 

jeszcze trochę nad wspomnianą kwestią, a na posiedze-
niu plenarnym ewentualnie zgłosić poprawkę, która może 
rozjaśniłaby przedstawione tutaj wątpliwości. Ja jednak… 
Wydaje mi się, że raczej powinien tutaj pozostać język 
polski… Ale jeżeli udałoby się zredagować przepis w taki 
sposób, żeby nie było, że tak powiem, podejrzeń o jakąś 
celową stronniczość, to wydaje mi się, że moglibyśmy coś 
takiego przyjąć. Ale co do zasady język polski powinien 
być językiem, w którym urzędy i instytucje komunikują 
się między sobą, nawet jeżeli są to podmioty zagraniczne, 
ale pracujące i działające w Polsce.

Proszę państwa czy… Czy nasi goście chcieliby się 
wypowiedzieć odnośnie do uwag, które przedstawił pan 
mecenas? Tylko do tych uwag. Jeżeli nie, to ja bym… Nie 
ma chętnych, prawda? Za chwileczkę rozpoczniemy dalszą 
dyskusję. A teraz proponowałbym, żebyśmy przegłosowali 
wspomniane punkty. I to już będzie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No dobrze, to… Rzeczywiście, bo później jakieś inne 

poprawki mogą się wykluczać. A mogą się tu pojawić także 
jeszcze inne, legislacyjne… Nawet tutaj, mogą się…

W takim razie otwieram dyskusję.
W pierwszej kolejności prosilibyśmy może naszych go-

ści… Bo wtedy będziemy mogli się odnieść do wszystkich 
uwag. Tylko bardzo proszę o krótkie, syntetyczne wypowie-
dzi. I proszę, aby nie powtarzać. Jeżeli czyjś poprzednik lub 
poprzedniczka powiedzą o jakiejś sprawie, to już następna 
osoba nie musi się wypowiadać w tej samej materii. Bo, jak 
myślę, będziemy już to wszystko wiedzieli. Bardzo proszę. 
I prosimy o przedstawianie się.

Proszę bardzo, pan po prawej stronie…

Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych 
i Bankowości Elektronicznej 
w Biurze Związku Banków Polskich 
Paweł Widawski:
Paweł Widawski, Związek Banków Polskich.
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Projekt przewiduje możliwość regulacji zobowiązań 

podatkowych w sposób bezgotówkowy nie tylko z wykorzy-
staniem instrumentu polecenia przelewu, jak to było dotych-

oczywiście taka, kiedy styka się on z dokumentami polskimi. 
We wspomnianym przypadku trzeba, że tak powiem, zejść 
czy wrócić do poziomu kontroli podatkowej, żeby dokonać 
tłumaczenia dokumentów. Oczywiście alternatywą jest to, 
że koszty ich tłumaczenia zostaną przerzucone na całe społe-
czeństwo. Najczęściej oczywiście spotykamy się z omawianą 
tu sytuacją nie w przypadku małych i średnich firm, tylko 
w przypadku dużych korporacji, które rzeczywiście mogą – 
bo prawo tego nie zabrania – prowadzić część dokumentacji 
w języku obcym. Ale jeżeli taka firma styka się z działa-
niami organów państwowych, z urzędami skarbowymi czy 
z sądami, no to dowodem może być tylko to, co zostało 
sporządzone w języku polskim. Tak więc nie ma wówczas 
możliwości, żeby zaniechać tłumaczenia dokumentów.

Oczywiście omawiany przepis – wychodzę tu naprze-
ciw wątpliwościom pana senatora – w żaden sposób nie 
uprawnia organu podatkowego do żądania przetłumaczenia 
całości dokumentacji prowadzonej w języku obcym na język 
polski. Obowiązek, o którym tu mowa, dotyczy – jak wyni-
ka z proponowanego nowego brzmienia art. 189 ordynacji 
podatkowej – tylko sytuacji, w której organ żąda przedsta-
wienia dokumentów, nie wiedząc, czy będą one sporządzo-
ne po polsku, po angielsku czy po wietnamsku, a strona 
w odpowiedzi na wezwanie organu przedkłada dokumenty, 
ale w języku obcym. Nikt strony nie zmusza i nie może na 
podstawie wspomnianego przepisu zmusić do przetłumacze-
nia całości prowadzonej dokumentacji, wszystkich umów, 
na język polski. Tylko od strony zależy, jak się zachowa 
w odpowiedzi na wezwanie organu. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Wyjaśnienie przedstawione tutaj przez pana dyrektora 

mnie przekonuje. Ale chcę państwu powiedzieć, że jed-
na z polskich instytucji z uporem godnym lepszej sprawy 
przesyłała do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
pisma, korespondencję w języku angielskim. My im tę 
korespondencję odsyłaliśmy, to znaczy ja im ją odsyłałem 
i mówiłem, że w Polsce, jak na razie, jako język urzędowy 
w dalszym ciągu obowiązuje język polski i, jak się wydaje, 
można w korespondencji między Senatem a wspomnianą 
instytucją posługiwać się właśnie językiem polskim. A in-
stytucja, o której tutaj mówię, jest instytucją polską, co do 
swojej istoty, nawet bardzo polską. Nawet w swojej nazwie 
ma, że tak powiem, polskość. I obecnie od wspomnianej in-
stytucji przychodzą już różnego rodzaju pisma redagowane 
w języku polskim. Nie wiem, czy do innych partnerów, do 
których oni wysyłają pisma, także wysyłają je po polsku, 
ale do Senatu przysyłają je już w zasadzie tylko po polsku. 
No, to był tylko taki drobny komentarz.

Czy senator Janusz Sepioł w dalszym ciągu ma wąt-
pliwości, czy raczej przedstawiona argumentacja go 
przekonała?

Senator Janusz Sepioł:
Tak, to znaczy… Powiem dwa słowa. Przykład, o któ-

rym pan tutaj mówił, dotyczy sytuacji, kiedy ktoś ma jakiś 
interes, występuje w jakiejś sprawie. To wówczas oczy-
wiście, że zwraca się po polsku. Ale tutaj mówimy raczej 
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Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Proszę bardzo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Ja zwrócę uwagę na to, że projekt, który jest przedmio-

tem procedowania, przewiduje wprowadzenie możliwości 
zapłaty kartami płatniczymi. Ale najlepszą sytuacja jest 
taka, w której podatki są regulowane poleceniem przelewu 
przez internet. Nie dążymy do sytuacji, w której żeby za-
płacić podatek, należy przyjść do urzędu skarbowego, bo 
to nie jest dla podatnika – niezależnie, czy płaci gotówką, 
czy płaci kartą, czy płaci komórką – sytuacja komfortowa. 
Propozycja, o której pan wspomniał, wiąże się de facto 
z poniesieniem przez administrację podatkową kosztów 
na oprzyrządowanie, na zakup urządzeń autoryzujących, 
podczas gdy jeszcze nie jesteśmy na etapie płatności kar-
tą. Wolimy – jeżeli w ogóle pojawi się zainteresowanie 
podatników płatnościami takiego typu w siedzibie urzędu 
– rozszerzać możliwości i wprowadzać wspomniane for-
my płatności etapowo. Na razie jesteśmy na etapie stwo-
rzenia możliwości płatności kartą płatniczą w urzędach 
skarbowych, które taką opcję będą musiały udostępnić. 
Oczywiście wymaga to inwestycji ze strony ministerstwa 
finansów. Wolimy, żeby ewentualne inne formy płatności, 
które może będą w przyszłości bardzo popularne…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dobrze, ale w takim razie proszę powiedzieć, jakie inwe-

stycje urząd musiałby ponieść w związku z wprowadzeniem… 
W związku z systemem kartowym. Jakie to są inwestycje? 
Jakie inwestycje urząd musi ponosić w związku z zapewnie-
niem możliwości płacenia kartą płatniczą? Bo mówi pan, że 
to jest kosztowna operacja dla administracji…

(Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów Włodzimierz Gurba: To nie 
jest… W tej chwili pojawiła się taka poprawka, ona nie 
była procedowana w Sejmie…)

Ale nie mówimy o kwestii… Tylko o tym, czy… Jakie 
są koszty związane z wprowadzeniem wspomnianego… 
Z obrotem kartowym. My mocno podnosiliśmy omawia-
ną tu kwestię przy okazji debaty nad usługami płatniczy-
mi. Wprowadziliśmy nawet odpowiednie zapisy, zgodnie 
z którymi świadczenia publiczno-prawne zostaną obniżone 
jeszcze bardziej, była zresztą deklaracja itd… Ja nawet nie 
dalej jak wczoraj, nie w związku z tą ustawą…

Może pan opuścić rękę, widzimy ją wyraźnie.
(Wesołość na sali)
…Rozmawiałem z jednym z burmistrzów na Pomorzu. 

I zapytałem go: czy można u ciebie płacić kartą za różnego 
rodzaju świadczenia? Chodziło mi na przykład o jakieś 
tam drobne płatności. On powiedział: nie, u nas jeszcze 
nie można tak płacić, ale my jesteśmy bardzo innowacyjni, 
ponieważ można już płacić w banku przelewami. Tak więc 
byłem bardzo dumny z jego, że tak powiem…

(Głos z sali: Innowacyjności.)

czas, lecz także za pomocą instrumentu karty płatniczej. Jest 
to bardzo pozytywna zmiana, rozszerza ona bowiem obrót 
bezgotówkowy w Polsce. Jednakże polski system płatniczy 
i instrumenty płatnicze, z których korzystają użytkownicy, 
podatnicy, to nie tylko polecenie przelewu, to nie tylko 
karty płatnicze, lecz także innowacyjne usługi płatnicze, 
w zakresie których Polska jest jednym z liderów w Europie. 
Mówię tutaj o płatnościach mobilnych. Warto pamiętać, że 
Polska jako jeden z niewielu krajów w Europie, a może i na 
świecie, wprowadziła krajowy, narodowy system płatności 
mobilnych, który został wykreowany w ramach polskie-
go systemu bankowego, systemu płatniczego. Dlatego też 
w naszym odczuciu zawężenie możliwości regulowania 
zobowiązań podatkowych do płatności tylko i wyłącznie 
z wykorzystaniem dwóch instrumentów płatniczych, czyli 
polecenia przelewu i płatności kartą – które dzisiaj, jak 
wiemy, są zdominowane przez organizacje międzynarodo-
we – byłoby dyskryminujące w odniesieniu do rozwiązania 
krajowego i dostawców krajowych.

Dlatego chcielibyśmy zaproponować rozszerzenie prze-
pisu, który odnosi się do wspomnianego obszaru, czyli 
art. 60 §1 pkt 2, i zastąpienie sformułowania „lub zapłaty 
przy użyciu karty płatniczej” sformułowaniem „lub zapłaty 
za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 
płatniczego opartego na karcie”. Dodatkowo warto dodać, 
że rozporządzenie odnoszące się do rynku kart płatniczych, 
rozporządzenie MIF Reg, które weszło w życie 8 czerwca 
tego roku, posługuje się nieco inną nomenklaturą, termi-
nologią i nie odnosi się… Nie jest tam wskazana, jako 
obszar regulacji, karta płatnicza, lecz mowa tam właśnie 
o instrumencie płatniczym opartym na karcie. Dlatego też 
– jeszcze raz powtórzę – propozycja, którą przedstawiamy, 
to użycie sformułowania „zapłata za pomocą instrumentu 
płatniczego, w tym instrumentu płatniczego opartego na 
karcie”. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Ta uwaga Związku Banków Polskich dotarła do nas już 

wcześniej. Wydaje się, że ona jest rozsądna, właściwie idzie 
także w kierunku kwestii, które my podejmowaliśmy jakiś 
czas temu, kiedy mówiliśmy o usługach płatniczych itd. 
I wtedy dyskutowaliśmy o wspomnianych innowacyjnych 
technologiach. I byłoby dobrze, gdybyśmy wspomnianą 
zasadę wpisali do… Gdybyśmy uwzględnili taką właśnie 
możliwość płatności.

Ale, Pani Minister, zapytamy jeszcze, jak to wszystko 
wygląda z perspektywy ministerstwa.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Panie Przewodniczący, minister finansów co do zasady 

oczywiście popiera w ogóle obrót bezgotówkowy. Ale to, 
o czym pan był łaskaw tutaj powiedzieć, wiąże się z ko-
niecznością posiadania określonych systemów, co generuje 
określone koszty.

Ja może poproszę jeszcze pana dyrektora o dwa zdania.
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że porozmawiam z panem ministrem i oczywiście zrobię 
wszystko… Jeśli jest to możliwe i jeśli rzeczywiście je-
steśmy gotowi, aby razem z systemem kart płatniczych 
wprowadzić także to, o czym pan mówi, to z pewnością to 
zrobimy. Ale nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć wiążąco.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Oczywiście, dlatego też nie oczekujemy dzisiaj… 
Przedstawiamy tylko problem. I mam jeszcze prośbę, żeby-
ście państwo przeanalizowali, jaki byłby to koszt z punktu 
widzenia administracji, na który to koszt zwracał uwagę 
dyrektor.

Jedna sprawa jest wyjaśniona, załatwiona. Jeżeli otrzy-
mamy taką poprawkę, to będziemy ją… Jeżeli nasi part-
nerzy ze Związku Banków Polskich będą mogli przesłać 
do ministerstwa dodatkowe informacje, żeby powiedzieć, 
jak można by było to wszystko zrobić, żeby to było jak 
najtańsze z punktu widzenia administracji, to będziemy 
wdzięczni.

Kolejny problem…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę bardzo, Senatorze.

Senator Janusz Sepioł:
Ja tylko ad vocem. Czy można by rozważyć, żeby wspo-

mniany przepis wszedł z pewnym vacatio legis?
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No to jest… 

Oczywiście, tak.)
Żeby rozłożyć to wszystko w czasie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Słusznie. Dziękujemy bardzo.
Teraz… Pan był kolejną osobą. Prosimy bardzo kró-

ciutko, syntetycznie.

Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej 
Rafał Dębowski:
Adwokat Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady 

Adwokackiej.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Naczelna Rada Adwokacka 15 maja złożyła uwagi do 

omawianego tu projektu, jeszcze na etapie prac rządowych. 
Niestety, z nieznanych nam przyczyn, choć ustaliliśmy, że 
nasza opinia dotarła do adresatów, nie został jej nadany 
dalszy bieg. Kompetencją Naczelnej Rady Adwokackiej 
jest między innymi przedkładanie uwag i postulatów w za-
kresie stanowienia prawa. Ja w tym miejscu mogę tylko 
wyrazić pewne ubolewanie, że nasze poprawki, których jest 
sporo, i które niestety nie zdezaktualizowały się w wyniku 
prac legislacyjnych, nie zostały uwzględnione. Bo to są 
poprawki proobywatelskie, to są poprawki mające na celu 
zabezpieczenie interesów obywateli w toku postępowania 
podatkowego. Jak chociażby poprawka dotycząca sumo-
wania czy też braku sumowania okresów nienaliczania 
odsetek za zaległości podatkowe.

…przenikliwości, innowacyjności. A był to zresztą nawet 
człowiek światły. Ale jednak z uporem godnym lepszej spra-
wy chciał zachować taki system, że trzeba przynieść gotówkę 
do kasy w urzędzie, a jak nie, to pójść banku – co prawda na 
drugą stronę ulicy, ale pójść – i tam zapłacić z konta.

Tak więc, Panie Dyrektorze, pytam o wspomniane kosz-
ty, które pan tak podkreślił jako istotne.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
To znaczy, oczywiście, w tej chwili żadnej kwoty kosz-

tów nie jestem w stanie odpowiedzialnie podać. Gdyby 
wspomniana poprawka…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale rzucił pan to 
jako główny argument.)

…pojawiła się wcześniej czy była procedowana 
w Sejmie, na pewno zostałyby przygotowane stosowne 
wyliczenia. Tak jak wcześniej powiedziałem, administracja 
podatkowa jest zainteresowana rozszerzaniem wspomnia-
nych możliwości, ale etapami. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Czyli zawsze urzędy muszą być, że tak powiem, lek-

ko do tyłu, za technologiami, które są coraz bardziej po-
wszechne.

Ja myślę tak: my będziemy jednak, ponieważ wspo-
mniana uwaga z dużym wyprzedzeniem… Nie wiem, czy 
my nie przesłaliśmy jej jednak do ministerstwa… Bo wy-
syłaliśmy do ministerstwa wszystkie pisma, które do nas 
przychodziły, prawda? Tak więc ja myślę, że uwaga, o któ-
rej mowa, została przesłana do ministerstwa. Pytam, Pani 
Sekretarz, bo to była pierwsza uwaga… Bo dzisiaj Związek 
Banków Polskich też przysłał różne uwagi, ale z nimi nie 
mieliśmy jeszcze okazji się zapoznać. A ta sprawa, o której 
mówię, już jest raczej starsza, ma przynajmniej tydzień lub 
dwa tygodnie.

(Głos z sali: …na stronie internetowej…)
Nawet na naszej stronie internetowej jest zamieszczo-

ne… Tak więc… Ale skoro ministerstwo nie jest przygo-
towane, żeby w pełni odpowiedzieć, to my raczej chcieli-
byśmy wprowadzić wspomnianą poprawkę. Tym bardziej, 
że wprowadzamy inne poprawki, legislacyjne itd., tak że 
nie ma problemu… Tak więc czy mógłby pan dyrektor 
przeanalizować możliwość wprowadzenia czegoś takiego? 
To wówczas byśmy na posiedzeniu plenarnym… Żeby tutaj 
nie popełnić jakiegoś błędu. Bo, jak wiadomo, taka sprawa 
zawsze wymaga dokładnego przemyślenia.

Pani minister jeszcze…

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Ja chciałabym tylko powiedzieć, że oczywiście to jest 

kompetencja administracji podatkowej i pana ministra 
Kapicy. I chciałabym się zobowiązać, Panie Przewodniczący, 
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(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze, dziękuję 
bardzo.)

Jeszcze jedno…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Aha, jeszcze jedno. 

To proszę od razu.)
Jeszcze dwie kwestie.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze.)
Druga kwestia dotyczy art. 138c. To jest strona…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To jest uwaga troszeczkę wcześniejsza, to jest… Już, 

sekundę… To jest uwaga trzynasta. O co chodzi? Otóż 
art. 138c §1 w obecnej formie przewiduje, że w przypad-
ku ustanowienia adwokata, radcy prawnego lub doradcy 
podatkowego takie osoby mają obowiązek wskazać adres 
elektroniczny. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, 
że… No, nie wiem jak to powiedzieć. Istnieje grupa osób, 
w szczególności osób starszych, wykonujących jeszcze 
zawód adwokata, które nie posługują się na co dzień formą 
elektroniczną. Wydaje się oczywiste, że nie można takich 
osób pozbawić prawa do reprezentowania w postępowaniu 
podatkowym tylko dlatego, że nie posiadają one adresu 
elektronicznego. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, pierwsza uwaga, dotycząca…

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Panie Przewodniczący, ja we wspomnianej kwestii też 

poproszę pana dyrektora Gurbę o szczegółowe odniesie-
nie się. Wcześniej chciałabym jednak powiedzieć jedno, 
chyba ważne, zdanie. Proces konsultacji projektu noweli-
zacji ustawy – Ordynacja podatkowa trwał ponad dwa lata. 
Pismo Naczelnej Rady Adwokackiej wpłynęło do Rady 
Ministrów 15 maja bieżącego roku, to znaczy po tym, jak 
Rada Ministrów przyjęła już projekt ustawy. To znaczy 
państwo w zasadzie ze wszystkim znacząco się spóźniliście. 
Ja nie prowadziłam omawianej tu ustawy na etapie prac 
sejmowych, tak więc poproszę pana dyrektora o odpowiedź. 
Nie wiem, czy państwo zgłaszaliście wspomnianą uwagę 
na etapie prac Sejmu i jak… Nie potrafię nawet odnieść 
się do wszystkich tych poprawek…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Pani Minister, ja 
bym oczywiście…)

…tak więc poproszę pana dyrektora… No, naprawdę, 
dwa lata o tym wszystkim dyskutowaliśmy…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Jasne. Pani Minister, oczywiście, zgadzamy się w 100% 

z tą generalną uwagą, lepiej by było, gdyby panowie z rady 
adwokackiej zgłosili wspomnianą uwagę wcześniej. Ale 
między innymi po to jest Senat, aby… Jeżeli zauważymy, 
że jest wspomniana luka i że racja jest tutaj po stronie 
partnerów społecznych, a nie ma zastrzeżeń ze strony mi-
nisterstwa, to jesteśmy przecież w stanie coś takiego zrobić. 

Niemniej jednak, jak rozumiem, obowiązek stanowie-
nia prawa, stanowienia dobrego prawa obciąża parlament, 
obciąża stronę rządową. I dlatego ja w swoim wystąpie-
niu skupię się na kwestiach związanych z funkcjonowa-
niem i wykonywaniem zawodu adwokata, a jeśli cho-
dzi o inne uwagi, te merytoryczne, to pozostawię Biuru 
Legislacyjnemu i innym uczestnikom postępowania legi-
slacyjnego ich rozważenie i ewentualne uwzględnienie.

Otóż chciałbym prosić o to, aby Wysoka Komisja doko-
nała nowelizacji art. 138m §2, tam chodzi o art. 1 pkt…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Panie Mecenasie, 
to jest tutaj, w pana zestawieniu, w propozycji, tak? Która 
to jest strona?)

To jest strona… Niestety, materiał nie ma ponumero-
wanych stron… To jest punkt piętnasty.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Piętnasty… 
Dobrze, już sprawdzam…)

A w ustawie to jest…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Wszyscy senato-

rowie tutaj mają… Tak że to jest…)
W druku senackim to jest strona 52. Chodzi o art. 138m 

§2, który, w obecnym brzmieniu, stanowi: „Tymczasowym 
pełnomocnikiem szczególnym jest doradca podatkowy wy-
znaczony w trybie art. 138n §1”. Wydaje się oczywiste, że 
skoro w toku postępowania podatkowego uczestnikiem 
postępowania może być adwokat lub radca prawny, a nie 
tylko doradca podatkowy, co jest zgodne z ustawą o do-
radztwie podatkowym, bo adwokaci i radcowie prawni są 
samodzielnie uprawnieni do reprezentowania w zakresie, 
o którym tu mowa, to należałoby sformułować wspomnia-
ny przepis następująco: „Tymczasowym pełnomocnikiem 
szczególnym jest adwokat, radca prawny lub doradca po-
datkowy wyznaczony w trybie art. 138n §1”.

Jeśli Wysoka Komisja zechciałaby przyjąć zapropo-
nowaną poprawkę, to konsekwentnie należałoby zmienić 
art. 138n §1 poprzez dodanie zapisu… „O wyznaczenie 
adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego 
jako tymczasowego pełnomocnika szczególny organ po-
datkowy zwraca się” – i tu autopoprawka, przepraszam, 
w naszej propozycji jest „do dziekana”, a powinno być 
„do okręgowej rady adwokackiej, okręgowej izby radców 
prawnych lub Krajowej Rady Doradców Podatkowych”. 
Ta autopoprawka wynika z przyjętej niedawno ustawy 
o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej. Tam zwró-
cono uwagę, że organem samorządu jest rada, a nie dzie-
kan, w związku z tym…

I odpowiednio również §2 wymagałby zmian.
Dodatkowo, w ramach formuły gwarancyjnej, należa-

łoby doprecyzować czy dodać paragraf… Miejsce jest tak 
naprawdę do ustalenia. Chodzi mi o przepis, który by stano-
wił, że koszty ustanowienia i działania tymczasowego peł-
nomocnika szczególnego ponosi Skarb Państwa. Dodanie 
tego przepisu jest, można powiedzieć, oczywiste w świetle 
§2, w którym mowa o tym, że do ustalenia wynagrodzenia 
oraz kosztów po zmianie adwokata, radcy prawnego czy do-
radcy podatkowego działającego w postępowaniu jako tym-
czasowy pełnomocnik szczególny stosuje się odpowiednio 
przepisy o opłatach za czynności adwokackie w zakresie 
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej 
pomocy prawnej udzielonej z urzędu itd.
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ja nie znajduję jakichś zasadniczych wad we wspomnianej 
koncepcji, bo zaproponowany zapis w żaden sposób nie 
determinuje, kto w praktyce będzie wybierany na pełno-
mocnika tymczasowego.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Ja myślę, że dopracujemy omawianą tu kwestię na po-

siedzeniu plenarnym. Prosiłbym jeszcze pana mecenasa, 
żeby jako kolejną sprawę… Żebyśmy ewentualnie zgłosili 
odpowiednią poprawkę we wspomnianej sprawie.

Dziękuję bardzo panu prezesowi.
I teraz…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, to jest konsekwencja…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To jest, można powiedzieć, rozumienie… I wspomniany 

adres elektroniczny…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czyli nie ruszamy wspomnianej sprawy.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, ja myślę, że to jest sprawa… To raczej będzie za-

chęcało, żeby wspomnianą technologię wprowadzić. Skoro 
chcemy wprowadzać nowe technologie dotyczące rozliczeń 
i w ich przypadku też mówimy, że to wymaga nałożenia 
jakichś obowiązków, to dlaczego również na obywatela nie 
nałożyć jakiegoś obowiązku, żeby…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, tak, tak, oczywiście. Rozumiemy.
Dobrze, teraz… Pan się zgłaszał.

Ekspert Prawny w Polskiej Organizacji 
Niebankowych Instytucji Płatności 
– Związku Pracodawców 
Krzysztof Korus:
Krzysztof Korus, Polska Organizacja Niebankowych 

Instytucji Płatności.
Panie Przewodniczący, jedno zdanie uzupełnienia do 

kwestii instrumentu płatniczego versus karty. Sprzeciw, 
który ministerstwo, pani minister tutaj zgłasza, chyba nie 
jest do końca… A przynajmniej dla mnie jest on niezrozu-
miały, bo ustawa wyraźnie wskazuje, że kartą można płacić, 
gdy urząd ma odpowiedni sprzęt. Prawda? Kilka przepisów 
dalej jest o tym mowa. Tak że to chyba nie jest kwestia 
inwestycji. Być może chodzi o coś innego. My w pełni 
popieramy rozszerzenie o instrumenty płatnicze…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Panie Dyrektorze, tu jest grono osób, senatorów, którzy 

dokładnie znają omawianą sprawę. My zbyt długo zajmo-
waliśmy się kwestiami usług płatniczych – był nawet wielki 
konflikt i spór z różnymi partnerami społecznymi – żeby-
śmy nie wiedzieli, o co we wspomnianej materii chodzi. Na 
koniec się wszyscy pogodziliśmy, nawet żyjemy w wielkiej 
komitywie z tymi, którzy byli przeciwnikami…

Bo po to tutaj jesteśmy, prawda? Żeby ewentualnie takiego 
typu drobne problemy eliminować z ustaw, nawet jeżeli 
pracuje się nad nimi przez lata w urzędach, konsultuje… 
Posłowie itd…

Panie Dyrektorze, czy jest jakiś powód, dla którego wspo-
mniane grupy nie znalazły się wśród pełnomocników?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Oczywiście, tak jak pani minister wcześniej wspomniała, 

proces konsultacji był bardzo długi i koncepcja oparcia insty-
tucji pełnomocnika tymczasowego w sprawach podatkowych 
na doradcach podatkowych była znana. Nie pojawiła się 
wówczas taka propozycja… Oczywiście, to nie znaczy, że 
jest w jakiś sposób niedopuszczalne, żeby adwokaci czy rad-
cowie prawni mogli być takimi pełnomocnikami. Ale wspo-
mniana kwestia na pewno wymaga szerszej analizy. Tym 
bardziej… Zwrócę też uwagę, że przedstawiciel Naczelnej 
Rady Adwokackiej proponuje też wprowadzenie pokrewnej 
zmiany odnośnie do radców prawnych. Nie mamy stanowi-
ska korporacji radców prawnych w omawianej tu kwestii. 
Tak więc ostrożnie bym podchodziłbym do wprowadzenia 
teraz wspomnianej poprawki, bez znajomości także opinii 
drugiej korporacji. Nie wiem, czy pan adwokat ma pleni-
potencję korporacji radców prawnych, żeby proponować 
takiego typu zmiany. To jedna kwestia…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Ale, Panie Dyrektorze… Bo to jest raczej pytanie: 

czy byłoby lepiej, gdyby była większa i szersza grupa 
osób, które mogą być tymczasowymi pełnomocnikami, 
czy raczej należałoby ograniczać ją do jakichś grup zawo-
dowych? Bo jeżeli ktoś nie chce, żeby radca prawny go 
reprezentował, to to jest jego sprawa, prawda? Ale jeżeliby 
chciał, to czy może to zrobić? Czy tak byłoby lepiej? Po 
prostu, starajmy się zawsze, że tak powiem, patrzeć nie od 
tej strony… Tylko żeby jeszcze lepiej zredagować przepis. 
Ja nie mówię, że musimy wprowadzać wspomnianą zmia-
nę dzisiaj, mamy parę dni, żeby ewentualnie to wszystko 
przeanalizować. Ale chodzi mi o to, żeby zwrócić na przed-
stawioną tu kwestię uwagę.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Podatkowej 
w Ministerstwie Finansów 
Włodzimierz Gurba:
Oczywiście, z punktu widzenia urzędu skarbowe-

go jeżeli katalog podmiotów, które mogą być obarczone 
obowiązkiem – bo tak do tego trzeba podchodzić – bycia 
pełnomocnikiem tymczasowym byłby większy, to tym le-
piej. Ale oczywiście urzędy skarbowe intuicyjnie, z uwagi 
na to, że zajmują się sprawami podatkowymi, będą wy-
bierać tych, którzy zajmują się sprawami podatkowymi. 
Prawdopodobnie będą to doradcy podatkowi. Oczywiście 
trudno przesądzać, ale, tak jak powiedziałem… Oczywiście, 
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Chodzi mi tylko o to, że formuła, w której cały czas mó-
wimy o ustawie zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą… Prawdopodobnie to wszystko jest w ogó-
le zbędne, a powoduje kompletne zamydlenie sensu.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Pani…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabela 

Leszczyna: Ja myślę, że coś takiego to tylko pan mece-
nas…)

No dobrze, to niech pan mecenas nas tutaj poratuje.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
To znaczy… Ja chcę powiedzieć, że poprawka Biura 

Legislacyjnego uczyni wspomniany przepis jeszcze mniej 
czytelnym…

(Głos z sali: Brawo!)
(Wesołość na sali)
…ale będzie on adekwatny do tego, co chciał wyrazić 

ustawodawca. Podczas pisania przepisów zawsze jest taki 
problem, że z jednej strony przepis musi być dostatecznie 
jasny i czytelny, a z drugiej strony musi być adekwatny. 
Tutaj jasność i czytelność ustąpiły miejsca adekwatności. 
Obecnie nie widzę możliwości lepszego zapisania przepisu. 
Ale oczywiście zobowiązuję się na posiedzenie Senatu 
spróbować jakoś go rozbić i spróbować go zapisać… Nie 
wiem, może w punktach? Tak żeby on był jaśniejszy i bar-
dziej czytelny.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dobrze, proszę państwa.
Tak więc mamy zgłoszone uwagi, będziemy prosili 

panią minister o przedstawienie ich na posiedzeniu ple-
narnym, wcześniej może ewentualnie Biuro Legislacyjne 
przygotuje nam także poprawki dotyczących dwóch pod-
niesionych tu spraw merytorycznych. Mamy też różne po-
prawki przygotowane przez Biuro Legislacyjne.

Innych wypowiedzi nie ma, tak więc zamykam dyskusję 
i zgłaszam poprawki, które zostały przygotowane przez 
Biuro Legislacyjne i pozytywnie zaopiniowane przez panią 
minister, do głosowania.

Czy są jeszcze jakieś inne poprawki? Na obecnym eta-
pie nie ma.

W takim razie czy senatorowie… Czy nad każdą ze 
wspomnianych poprawek głosujemy oddzielnie, czy jest 
zgoda…

(Głos z sali: …nie wykluczają…)
Nie wykluczają… Zostało przedyskutowane… Jeżeli 

jest ze strony senatorów wątpliwość co do jakiejkolwiek po-
prawki, to proszę to zgłaszać, wówczas będziemy nad taką 
poprawką głosowali oddzielnie. Nie ma wątpliwości.

W takim razie głosujemy nad poprawkami… Czy jed-
nak je wymienimy?

Panie mecenasie, niech pan poda, po kolei, numery 
wspomnianych poprawek, żeby była jasność, nad czym 
głosujemy.

(Ekspert Prawny w Polskiej Organizacji Niebankowych 
Instytucji Płatności – Związku Pracodawców Krzysztof 
Korus: W każdym razie ordynacja nie…)

…obniżenia, jeżeli chodzi o usługi płatnicze…

Ekspert Prawny w Polskiej Organizacji 
Niebankowych Instytucji Płatności 
– Związku Pracodawców 
Krzysztof Korus:
Ordynacja nie wymaga nakładów po stronie urzędu, tak 

to jest zapisane. Tak więc to nie może być…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze. A pana 

uwaga?)
Nie, to tylko tyle.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
A, okay.
Czyli nie ma więcej uwag. To cudownie.
(Senator Janusz Sepioł: Ja mam jeszcze uwagę.)
Pan senator Janusz Sepioł, bardzo ważna uwaga.

Senator Janusz Sepioł:
Ja będę jeszcze nudził w sprawie języka, ale tym razem 

języka polskiego. Bo jest na przykład taki artykuł, art. 29, 
adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, w któ-
rym dajemy im trochę więcej czasu…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: To jest strona 90 
w ustawie.)

I tam w jednym, kilkulinijkowym zdaniu cztery 
razy…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Przeczytaj.)
…użyte jest sformułowanie „ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. Powtarzanie 
wspomnianego zwrotu raz za razem, linijka za linijką, po-
woduje, że przepis jest kompletnie nieczytelny. I ja nie 
wierzę, że nie da się tego po prostu inaczej napisać. Bo 
sens przepisu jest jasny, ale gdy się to próbuje przeczytać, 
to mamy zupełny dramat. Ja bym miał taki apel do auto-
rów ustawy, żeby jednak spróbować zapisać wspomniany 
przepis, że tak się wyrażę, po ludzku.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Panie Senatorze, jeżeli można… Wydaje mi się, że trud-

ne, a możliwe, że nawet… „Mali i średni przedsiębiorcy”… 
A może jednak nie jest to trudne… „Mogą przekazywać 
dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze 
logicznej, o której mowa” itd. To też jest bardzo skom-
plikowanie napisane… Ale tej sprawy senator Janusz nie 
podnosi, tak? Kwestii struktury logicznej?

Senator Janusz Sepioł:
Nie, to jest pojęcie, które jest tutaj zdefiniowane, tak 

więc… Ja nie mam uwag do merytorycznej strony przepisu, 
o którym mowa…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Tylko żeby zro-
zumieć…)
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Jest zgoda. Senator jest uśmiechnięty i zadowolony, 
widziałem, że właściwie wszystkie jego ruchy w trakcie 
debaty nad wspomnianą ustawą były, można powiedzieć, 
skierowane, z zainteresowaniem…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze. Bardzo dobra ustawa, bardzo ważna. Cieszymy 

się, że została ona przygotowana przez rząd. I dziękujemy 
pani minister za wspomnianą ustawę, bo rzeczywiście jest 
ona naprawdę ważna i dobra w wielu punktach. W więk-
szości punktów, czy nawet we wszystkich…

(Głos z sali: Dzięki poprawkom.)
No a poprawki oczywiście jeszcze ją polepszą.
Proszę państwa, trzeci i czwarty punkty porządku obrad 

to już są mniej kontrowersyjne kwestie, tak więc pewnie 
łatwiej będzie nam się je rozpatrywało.

Punkt trzeci: rozpatrzenie ustawy o rozpatrywaniu re-
klamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym.

Dziękujemy gościom, którzy przyszli w związku 
z ustawami, które omawialiśmy, i przystępujemy do punktu 
trzeciego.

Pani Minister, bardzo prosimy o prezentację wspomnia-
nej ustawy.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Panie Senatorze, ja bym… Już momencik, jestem pra-

wie gotowa. Chciałabym na początku powiedzieć, że to 
nie jest projekt rządowy, to jest projekt poselski. Głównym 
celem wspomnianego projektu jest wprowadzenie instytucji 
reklamacji, która de facto nie funkcjonuje na rynku finanso-
wym. Projekt wprowadza zasadę, że instytucja finansowa 
musi w ciągu trzydziestu – w szczególnych wypadkach 
sześćdziesięciu – dni odpowiedzieć na reklamację klienta. 
Jeśli nie udzieli takiej odpowiedzi, to uważa się, że re-
klamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą konsumenta 
reklamującego.

Wprowadzamy… To znaczy posłowie wprowadzają 
we wspomnianej ustawie instytucję rzecznika finanso-
wego. De facto przekształcają oni obecnie funkcjonującą 
instytucję rzecznika ubezpieczonych w instytucję rzeczni-
ka finansowego, poszerzają zakres działalności rzecznika 
ubezpieczonych o pozostałe sektory rynku finansowego, 
to znaczy o sektor bankowy i sektor kapitałowy. Rzecznik 
finansowy ma być czymś na wzór angielskiego ombudsma-
na. Dajemy mu uprawnienia polegające na tym, że będzie 
on mógł prowadzić mediacje. Mediacje będą dla instytu-
cji finansowej obowiązkowe, to znaczy przystąpienie do 
nich będzie obowiązkowe, ale rozstrzygnięcie nie będzie 
dla strony wiążące. Będzie jednak sporządzany protokół 
z przebiegu takiego postępowania, takiej mediacji, będzie 
on miał charakter dokumentu urzędowego i będzie do niego 
dołączana opinia prawna rzecznika finansowego.

Pozostałe uprawnienia rzecznika finansowego to możli-
wość występowania do Sądu Najwyższego w sytuacji, gdy 
istnieją różne interpretacje odnośnie do określonego pro-
blemu zgłaszanego przez konsumenta rynku finansowego 
i gdy istnieją różne rozstrzygnięcia sądowe.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
To są propozycje poprawek zawarte w punktach pierw-

szym, drugim, czwartym, piątym, siódmym, ósmym, dzie-
siątym, jedenastym, dwunastym, trzynastym, czternastym, 
piętnastym, szesnastym, siedemnastym, osiemnastym 
i dziewiętnastym. Część tych poprawek jest… To znaczy 
w niektórych punktach jest więcej niż jedna poprawka, któ-
ra wymaga przegłosowania. I, jak rozumiem, tam, gdzie są 
poprawki alternatywne, poparte czy zgłoszone przez pana 
senatora zostały poprawki w wersji pierwszej.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dokładnie, tak. Czyli na przykład poprawka w punkcie 

drugim – pierwsza wersja. I odpowiednio…
Czy są jeszcze inne poprawki, które dzisiaj ewentualnie 

mogłyby zostać zgłoszone i przedyskutowane?
Senator Janusz Sepioł.

Senator Janusz Sepioł:
Ja myślę o poprawce zgłoszonej przez Naczelną Radę 

Adwokacką. Chodzi o sprawę pełnomocników, o to, żeby 
jednak rozciągnąć wspomniany przepis na radców praw-
nych i adwokatów. Wydaje mi się, że to jest zupełnie 
oczywista i konieczna poprawka. Żeby nie tylko doradcy 
podatkowi byli…

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Panie Mecenasie, czy jest pan w stanie przygotować 

w tej chwili taką poprawkę, w sposób prawidłowy, ze 
wszystkimi konsekwencjami, o których mówił tutaj pan 
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Szymon Giderewicz: Jeżeli mógłbym prosić o jesz-
cze odrobinę czasu…)

(Głos z sali: To na posiedzenie…)
To na posiedzenie plenarne, tak jak powiedzieliśmy… 

Prośba, żeby taką poprawkę odpowiednio przygotować 
i uzgodnić z Ministerstwem Finansów jej kształt. A co do 
merytorycznej zawartości, to oczywiście propozycja pana 
senatora Janusza Sepioła…

Teraz głosujemy nad poprawkami, które zostały zgło-
szone przeze mnie.

Kto jest za? (6)
Wszyscy, jednomyślnie, poparli poprawki.
Głosujemy nad przyjęciem całej ustawy wraz z przy-

jętymi poprawkami.
Kto jest za? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Ustawa wraz z poprawkami została zaakceptowana 

przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.
Na senatora sprawozdawcę proponuję senatora Leszka 

Czarnobaja.
Czy jest zgoda ze strony członków komisji?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Następna proponowana poprawka to poprawka redak-
cyjna, ona dotyczy art. 4 ust. 1. Tutaj zostało zastosowane 
nieprawidłowe odesłanie. Propozycja poprawki polega na 
skreśleniu wyrazów „i 2”.

Uwaga trzecia dotyczy art. 5. Ustawodawca powinien 
tutaj rozstrzygnąć, od którego momentu należy liczyć ter-
min na udzielenie przez podmiot odpowiedzi na reklamację. 
Wydaje się, że intencja była taka, że wspomniany termin 
należy liczyć od dnia otrzymania reklamacji. I w naszej 
opinii jest stosowna propozycja poprawki.

Następna proponowana poprawka to ponownie popraw-
ka redakcyjna, polega ona na zmianie przypadku wyrazu 
„udzielenia”.

Następna uwaga dotyczy art. 7. Należy zmienić redakcję 
tego przepisu, ponieważ bez uzasadnienia zastosowano 
wypowiedź w nawiasach. No i należy poprawić redakcję, 
w tym… Na końcu powinno być, że reklamację uważa się 
za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta, a nie wnoszącego.

Następna proponowana poprawka to poprawka redak-
cyjna, skreśla się zbędny wyraz.

Kolejna uwaga, siódma, dotyczy art. 22. Chodzi o to, że 
w art. 22, obejmującym wykluczenie funkcji, które mogą 
podważyć zaufanie do bezstronności rzecznika i których 
rzecznik nie powinien obejmować ani wykonywać, nie 
uwzględniono bycia udziałowcem w spółce kapitałowej. 
Jest to niezrozumiałe. I wskazane jest uzupełnienie prze-
pisu, dlatego że… Obecnie oczywiście gros podmiotów na 
rynku finansowym to spółki akcyjne, ale mogą się zdarzyć 
inne podmioty, w związku z czym należałoby, na wszelki 
wypadek, uzupełnić przepis we wspomnianym zakresie.

Następna uwaga, ósma. W art. 24 określa się prawo 
rzecznika do występowania do podmiotów rynku finan-
sowego w sprawach udzielenia informacji i wyjaśnień do-
tyczących postanowień ogólnych warunków umów, które 
są niekorzystne dla klienta podmiotu rynku finansowego. 
I tutaj zachodzi wątpliwość odnośnie do tego, o co chodziło 
ustawodawcy. Czy chodzi tylko właśnie o ogólne warun-
ki umów, czy też o wszystkie dokumenty, które zostały 
sporządzone jednostronnie i zaproponowane klientowi do 
podpisu, czyli wzorce umowne. W kontekście innych prze-
pisów ustawy, zwłaszcza art. 29, wydaje się, że chodziło 
raczej o kontrolę podmiotów rynku finansowego w zakresie 
wszelkich wzorców umownych. I dlatego proponujemy 
stosowną poprawkę.

I ostatnia, dziewiąta propozycja poprawki ma charakter 
redakcyjny. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo, Pani Mecenas.
Pani Minister, prośba o…

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Ja bardzo dziękuję pani mecenas za wszystkie uwa-

gi. My się z nimi wszystkimi zgadzamy, przyjmujemy je 
i poprawimy…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Bardzo dziękuję…)

Poza tym rzecznik finansowy będzie mógł nakładać 
kary na instytucje finansowe, które na przykład spóźnią się 
z udzieleniem odpowiedzi na reklamację. Taka kara będzie 
karą pieniężną do wysokości 100 tysięcy zł.

Rzecznik… To, co wywoływało kontrowersje, doty-
czyło… Oczywiście, rzecznik będzie finansowany. Będzie 
on finansowany poprzez wpłaty instytucji finansowych. 
Maksymalną wysokość tych wpłat ustaloną w ustawie do-
precyzujemy w rozporządzeniu ministra właściwego do 
spraw instytucji finansowych. Ustalając górne granice, kie-
rowaliśmy się dostępnymi danymi, to znaczy analizą skarg, 
które wpływają do Komisji Nadzoru Finansowego. Na ich 
podstawie staraliśmy się oszacować, jakie koszty powinny 
ponieść określone podmioty rynku finansowego.

To chyba – w znacznym skrócie – podstawowe i naj-
istotniejsze elementy omawianego projektu ustawy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
Biuro Legislacyjne… Pani Mecenas, prosimy o uwagi 

legislacyjne do ustawy.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Dziękuję bardzo.
Aldona Figura, Biuro Legislacyjne.
Szanowni Państwo!
Biuro Legislacyjne przedstawiło w swojej opinii kilka 

uwag.
Pierwsza dotyczy art. 3, w którym to ustawodawca na-

kłada na podmiot rynku finansowego obowiązek informa-
cyjny. Mowa tam między innymi o informacji o sposobie 
składania reklamacji, w tym o dopuszczalnej formie oraz 
miejscu złożenia reklamacji. Wydaje się, że taka formuła 
jest niewłaściwa z uwagi na to, że podmiot rynku finanso-
wego będzie miał możliwość dowolnego kreowania warun-
ków reklamacji, w tym przede wszystkim właśnie sposobu 
składania reklamacji, będzie mógł narzucić to, jaka forma 
złożenia reklamacji będzie dopuszczalna. Wydaje się, że 
tutaj ustawodawca powinien właściwie zareagować i okre-
ślić wspomnianą formę, ewentualnie w ogóle zrezygnować 
z określania jej w ustawie. Biuro Legislacyjne zapropo-
nowało poprawkę w wariancie, w którym ustawodawca 
jednak reguluje dopuszczalną formę złożenia reklamacji, 
po to, aby uniknąć sytuacji, kiedy podmiot rynku finan-
sowego sam decyduje o wspomnianej formie i przyjmuje 
formę utrudnioną, najmniej powszechną, taką, która będzie 
najmniej dostępna dla klienta, żeby utrudnić składanie re-
klamacji. Proponowana przez nas poprawka polega właśnie 
na tym, żeby określić wspomniane formy. Wynika z niej, że 
dopuszczalna byłaby reklamacja w formie pisemnej, zło-
żona osobiście albo przesłana pocztą, lub w formie ustnej, 
złożona telefonicznie albo do protokołu podczas wizyty 
w jednostce podmiotu rynku finansowego, ewentualnie 
w formie elektronicznej, o ile odpowiednie środki zostały 
przez podmiot wskazane i udostępnione. I taka poprawka 
wymagałaby zmiany w pkcie 1 w art. 3.
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segmenty rynku. Dalej mamy spółdzielcze kasy oszczędno-
ściowo-kredytowe, które generują 2,3% skarg – ich składka 
została ustalona na poziomie 2,2%. Procentowo, jeżeli cho-
dzi o udział… Krajowe instytucje płatnicze i biura usług 
płatniczych łącznie generują około 1% skarg i tak również 
wygląda procentowo ich udział w finansowaniu działania 
rzecznika finansowego. Następną kategorią, która generuje 
stosunkowo najwięcej skarg, są ubezpieczyciele, zakłady 
ubezpieczeniowe. To jest około 42%. I również około 40% 
będzie wynosił ich udział w finansowaniu działania rzecz-
nika. I dalej już są mniejsze podmioty, czyli towarzystwa 
emerytalne – tutaj jest około 0,5%, mniej więcej tyle jest 
skarg. I firmy inwestycyjne – porównywalnie. W trakcie 
prac w Sejmie doszły do omawianego tu zestawienia jesz-
cze firmy pożyczkowe, które również obejmujemy… Ich 
udział przewidzieliśmy w granicach 2–3%.

Niemniej jednak, tak jak powiedziała pani minister, 
to są stawki maksymalne. Czyli tyle maksymalnie będzie 
mógł wynosić budżet rzecznika i tyle maksymalnie będą 
płaciły poszczególne podmioty. Przewidziana jest jednak 
delegacja dla ministra właściwego do spraw instytucji fi-
nansowych, aby wydać rozporządzenie, w którym określi 
on wspomniane stawki w sposób docelowy. Oczywiście 
należy się spodziewać, że w początkowym okresie funk-
cjonowania rzecznika nie zostaną one ustalone na mak-
symalnym bądź zbliżonym do maksymalnego poziomie, 
ponieważ skala działalności, o której tu mowa, nie będzie 
jeszcze znacząca. Niemniej jednak możliwość takiego re-
gulowania wspomnianej kwestii przy pomocy rozporzą-
dzenia pozwala, po pierwsze, reagować elastycznie w sy-
tuacji, kiedy struktura skarg wnoszonych na poszczególne 
podmioty się zmienia, a po drugie, oczywiście pozwala też 
reagować w zależności od tego, jakie są bieżące potrzeby 
rzecznika. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo. To bardzo ważne wyjaśnienie, ponie-

waż ono pokazuje całą skalę problemu.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Wiceprezes Związku Banków Polskich 
Jerzy Bańka:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Wysoka 

Komisjo!
Związek Banków Polskich od początku wyrażał pozy-

tywną opinię o samej inicjatywie, jednakże zgłaszał liczne 
uwagi w toku procedowania w Sejmie. I te uwagi w dużej 
mierze zostały uwzględnione, jednak kilka spraw pozostało 
bezwzględnie do zmiany. I w związku z tym wielka prośba 
do Wysokiej Komisji o rozpatrzenie trzech – w tej chwili 
tylko tylu – istotnych, zdaniem Związku Banków Polskich, 
propozycji poprawek, które przedstawione zostały w piśmie 
kierowanym do pana przewodniczącego.

Jedna z poprawek została ad hoc zmieniona po dyskusji 
tutaj, z uczestnikami postępowania. Ale ona dotyczy nie-
zwykle istotnej sprawy. Prosiłbym, Panie Przewodniczący, 
aby w art. 16 w ust. 1 w pkcie 1 wprowadzić zmianę…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ja jeszcze, Panie Senatorze… Bo ja nie powiedziałam, 
że stanowisko rządu w sprawie omawianej ustawy jest 
oczywiście pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
To bardzo ważna informacja. Dziękuję bardzo.
W takim razie ja zgłaszam poprawki przygotowane 

przez Biuro Legislacyjne.
Proszę państwa…
Pani Minister, chcielibyśmy jednak jeszcze…
Aha, oczywiście otrzymaliśmy w związku ze wspomnia-

ną ustawą sporo korespondencji. Jest ona zamieszczona na 
stronie internetowej, tak że wszyscy mogli zainteresować 
się wspomnianą sprawą i ewentualnie poznać uwagi nasze 
i naszych partnerów.

Chciałbym jeszcze, żeby pani minister ewentualnie uza-
sadniła, może tak troszeczkę szerzej, kwestię różnorodno-
ści stawek. Bo ona wywołała sporo emocji, otrzymaliśmy 
w tej sprawie korespondencję, są dość duże różnice zdań 
i chcielibyśmy, żeby wspomniana sprawa została teraz 
wyjaśniona.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Panie Senatorze, Panie Przewodniczący, oczywiście. 

My mamy odpowiednie wyliczenia oraz analizy, poproszę 
panią dyrektor Wachnicką o ich przedstawienie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Bardzo proszę, Pani Dyrektor.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Rynku Finansowego 
w Ministerstwie Finansów 
Agnieszka Wachnicka:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo! Szanowni 

Państwo!
Rzeczywiście, w trakcie prac nad omawianym tu pro-

jektem w Sejmie Ministerstwo Finansów zostało popro-
szone o to, żeby przygotować zestawienie dotyczące liczby 
skarg wpływających na poszczególne kategorie podmiotów 
rynku finansowego, żeby zestawić i spróbować usystema-
tyzować procentowy udział poszczególnych podmiotów 
w składkach wnoszonych na rzecz kosztów finansowania 
rzecznika finansowego, tak aby wspomniany udział od-
powiadał liczbie skarg wpływających na dane kategorie 
podmiotów.

Ponieważ z analizy danych dotyczących skarg wpły-
wających do Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że 
w okresie ostatnich trzech lat najwięcej skarg – średnio 
około 52% – generują banki, to ich udział w kosztach fi-
nansowania rzecznika finansowego będzie wynosił również 
50%. I tak samo zostało to podzielone również na inne 
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Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
Pani Dyrektor?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący!
Trzy sprawy były, tak? Pierwsza dotyczy art. 16. Chodzi 

o zastąpienie wyrazu „roszczenia” wyrazem „reklamacja”. 
Oczywiście zgadzamy się z panem prezesem, dokładnie o to 
nam chodziło. Tak więc myślę, że możemy to przyjąć.

Jeśli chodzi o dwie kolejne zmiany, to nasza opinia jest 
negatywna. To znaczy jeśli chodzi o opłaty, to ponieważ na 
razie nie ma rzecznika finansowego, nie jesteśmy w stanie 
ich określić w taki sposób, o jakim mówił pan prezes. Proszę 
jednak pamiętać, że w przyszłości rzecznik finansowy nie 
będzie się zajmował tylko rozpatrywaniem skarg, on będzie 
miał przecież zakres kompetencji, a więc także inne kom-
petencje. Wydaje się, że przepis, w którym mowa o tym, że 
minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi 
wysokość stawek, sposób obliczania należności, uwzględ-
niając zapewnienie skuteczności działania rzecznika i jego 
biura… To znaczy chyba nikt nie przypuszcza, że minister 
finansów określi te stawki w sposób złośliwy albo nie-
sprawiedliwy, nierzetelny. Zawsze będziemy analizowali 
pracę rzecznika finansowego i konsultowali się z naszymi 
partnerami. Tak że naprawdę wydaje mi się, że te obawy 
są zupełnie nieuzasadnione. Dzisiaj trzeba było przyjąć 
jakiś punkt wyjścia i wydaje się, że ten był najbardziej 
racjonalny z dostępnych.

Teraz trzecia kwestia, czyli reklamacje, art. 7, tak? Czy 
pan prezes to zgłaszał, czy nie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Aha, dobrze, art. 7. Oczywiście on zostaje tak jak jest. 

Już była dyskusja na ten temat.
(Wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka: 

Było to zgłaszane.)
Bardzo dziękuję.
Jeśli chodzi o progi… Znaczy Panie Prezesie, chciałby 

pan powołać znaczącą instytucję państwową, która miałaby 
się zajmować sprawami do 10 tysięcy zł? Chyba szkoda na-
szego, komisji czasu. Nie, naprawdę, to jest poważna spra-
wa. Tak jak jest financial ombudsman w Wielkiej Brytanii, 
tak my chcemy mieć w Polsce rzecznika finansowego, który 
wzmocni pozycję konsumenta na rynku usług finansowych. 
To jest nasz cel i absolutnie nie widzimy możliwości wpro-
wadzenia żadnego górnego limitu roszczeń.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
Teraz pani po siedząca lewej stronie, za panem, który 

się zgłasza. Pani wcześniej się zgłosiła.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Przepraszam, to 
jest…)

Właśnie nie ma jej… Dlatego chciałbym ją szybko 
odczytać.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze.)
To jest zmiana, która ma kapitalne znaczenie dla całego 

postępowania. W przepisie użyto bowiem sformułowania 
„roszczeń klienta” zamiast „reklamacji”. My proponujemy, 
aby przepis, o którym mowa, dotyczył jedynie rozpatrywa-
nia wniosków w indywidualnych sprawach wniesionych na 
skutek nieuwzględnienia przez podmiot rynku finansowego 
reklamacji klienta. Zgodnie z definicją reklamacji. W art. 16 
z nieznanych powodów – no, można się jedynie domyślać, 
że z powodu szybkości procedowania w Sejmie – wkradł 
się wyraz „roszczeń”, który, że tak powiem, przeinacza ideę 
wspomnianego przepisu. Roszczenia dotyczą sporów, które 
będą rozpatrywane przy rzeczniku w ramach postępowania 
pozasądowego. A postępowanie reklamacyjne nie dotyczy 
roszczeń, w definicji zawartej w ustawie mowa bowiem 
wyłącznie o zastrzeżeniach.

Prosilibyśmy o dokonanie takiej zmiany, pozwoli ona 
bowiem na odstąpienie od prośby o wykreślenie art. 7, 
który zresztą był bardzo krytycznie oceniany przez prze-
wodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja 
Jakubiaka. Chodzi o to, że ten przepis niesie duże zagro-
żenie, że spory dotyczące wielomilionowych kwot będą 
rozpatrywane w trybie reklamacyjnym. Tak więc to jest me-
rytorycznie niezwykle ważna zmiana, a wcześniej, w toku 
wyrażania opinii, myśmy o niej nie mówili. Skłaniamy się 
do tego, aby poprzez zastąpienie tylko jednego wyrazu 
ograniczyć, że tak powiem, czy też rozdzielić reklamację 
od rozpatrywania sporów.

Druga propozycja poprawki ma związek z przedstawio-
nym przed chwilą przez panią dyrektor Wachnicką uzasad-
nieniem co do sposobu ustalania opłat. Nie mogą być one 
ustalane w sposób uznaniowy…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: To jest uwaga trze-
cia w zestawieniu.)

Tak.
…Bowiem, według naszej oceny, opłaty powinny być 

uzależnione od liczby skarg składanych corocznie do rzecz-
nika finansowego, a nie ustalane na podstawie jakichś hi-
storycznych zestawień, które przecież mogą ulec zmianie. 
Dlatego proponujemy, aby delegacja ustawowa uwzględnia-
ła liczbę skarg corocznie składanych do rzecznika. Mamy 
na myśli oczywiście przyszłe lata, a nie rok startowy.

Ostatnia propozycja zmiany dotyczy art. 34. Polega ona 
na wprowadzeniu ust. 2 w brzemieniu: „maksymalna wartość 
przedmiotu sportu nie może przekroczyć kwoty 10 tysię-
cy zł”. Nie może bowiem rzecznik finansowy wyręczać są-
dów w rozpatrywaniu bardzo skomplikowanych spraw, nawet 
takich, w których wartość przedmiotu sportu jest wielomilio-
nowa, gdy niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowego 
postępowania dowodowego z uwzględnieniem procedury 
zapisanej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. 
Mogłoby bowiem dojść do poważnych błędów, które skut-
kowałyby naruszeniem praw instytucji finansowych.

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, 
o to, aby te niedoskonałości ustawy zostały usunięte w toku 
prac w Senacie. Dziękuję bardzo.



244. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych26

Dyrektor do spraw Prawnych 
Związku Firm Pożyczkowych 
– Związku Pracodawców 
Paweł Grabowski:

Dziękuję bardzo.
Paweł Grabowski, Związek Firm Pożyczkowych.
Panie Przewodniczący, przede wszystkim dziękuję za 

zaproszenie i dopuszczenie mnie do głosu.
Mam jedno pytanie do pani dyrektor Wachnickiej, któ-

ra przedstawiła przed chwilą, jak procentowo rozkładają 
się skargi, wspomniała również o firmach pożyczkowych. 
Zabrakło jednak informacji, jaki procent skarg stanowią 
skargi na firmy pożyczkowe. Bardzo proszę o udzielenie 
takiej informacji. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
Teraz pani siedząca po prawej stronie na końcu.

Starszy Specjalista do spraw Prawnych 
w Krajowej Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej 
Karolina Umińska:

Kalina Umińska, Krajowa Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa.

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Dziękując za zaproszenie do udziału w dzisiejszym 

posiedzeniu, w imieniu Kasy Krajowej pragnę prosić 
o rozważenie możliwości obniżenia wskazanego w art. 19 
w ust. 1 w pkcie 6 współczynnika, od którego mają być 
wyliczane opłaty wnoszone przez spółdzielcze kasy na po-
krycie kosztów działalności rzecznika finansowego i jego 
biura, do poziomu określonego w pkcie 5 w art. 19 ust. 1 
ustawy, a zatem do poziomu wyznaczonego dla banków. 
Obecnie współczynnik przewidziany dla kas jest bowiem 
pięciokrotnie wyższy. Należy zauważyć, że dla obu tych 
podmiotów, banków i spółdzielczych kas, ustawodawca 
przyjął taką samą podstawę wyliczenia wysokości opłaty, 
czyli sumę aktywów bilansowych. Ponieważ kasy świad-
czą na rzecz swoich członków jedynie najprostsze usługi 
finansowe, ale przede wszystkim, wziąwszy pod uwa-
gę konstytucyjną zasadę równości podmiotów, prosimy 
o rozważenie przedstawionej propozycji tak, by omawiany 
współczynnik dla kas nie był wyższy od współczynnika 
przewidzianego dla banków.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
Czyli pani sugeruje, że nie powinno się brać pod uwagę 

liczby skarg do podmiotów, że jest to nieistotne z punktu 
widzenia funkcjonowania rzecznika.

Wiceprezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
Dorota Karczewska:

Dorota Karczewska, wiceprezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 
Państwo!

Kilka słów ad vocem tego, co mówił pan prezes Bańka. 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów optuje jed-
nak za tym, aby art. 16 ust. 1 pkt 1 pozostał w brzmieniu 
aktualnie proponowanym. A mowa w nim o roszczeniach 
klienta. Nie możemy mówić o jakichkolwiek żądaniach, 
rozpatrywaniu reklamacji, albowiem istotą kompeten-
cji rzecznika ubezpieczonych, według naszej oceny, ma 
być rozpatrywanie roszczeń. Jesteśmy na gruncie prawa 
cywilnego…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Rzecznika finan-
sowego.)

…Rzecznika finansowego. Tak, przepraszam, postaram 
się przyzwyczaić do nomenklatury tak szybko, jak to jest 
możliwe.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: To jest nowy urząd, 
który tworzymy. Pani minister nawet kilkakrotnie pod-
kreśliła, że nie ma jeszcze rzecznika finansowego, my go 
tworzymy tą ustawą.)

Przepraszam, Panie Przewodniczący, to jest przeję-
zyczenie. Pani profesor Wiktorow siedzi po mojej lewej 
stronie i stąd to przejęzyczenie.

Tak że jesteśmy za pozostawieniem tego przepisu w do-
tychczasowym brzmieniu. Nie widzimy też silnego związku 
między art. 7 i art. 16. Art. 7 czytamy łącznie z przepisami 
art. 4 i art. 5, a w art. 4 i art. 5 nie mówi się o rozpozna-
waniu roszczeń, tylko o odpowiedzi na reklamację klienta. 
W związku z tym termin, o którym mowa w art. 7, nie 
odnosi się do rozpoznania roszczenia od początku do koń-
ca, lecz w ogóle do jakiejkolwiek reakcji przedsiębiorcy 
uczestnika rynku finansowego. Czyli chodzi o w ogóle 
reakcję na skargę konsumenta, o udzielenie jakiejkolwiek 
odpowiedzi. Tyle odnośnie do uwagi drugiej.

Skoro jestem przy głosie, to odniosę się do uwagi trze-
ciej. Uważamy, że rzeczywiście ograniczanie kompeten-
cji rzecznika finansowego do spraw do 10 tysięcy zł jest 
bezprzedmiotowe. Nie ma też zagrożenia, że konsument 
czy też przedsiębiorca będą mieli zamkniętą drogę do do-
chodzenia roszczeń w procesie cywilnym, albowiem roz-
strzygnięcie w tym przedmiocie, moim zdaniem, nie jest 
wiążące, droga postępowania sądowego nie jest zamknięta. 
Popieram panią minister Leszczynę, uważam, że rzeczywi-
ście, jeżeli ten system ma działać sprawnie i do tej instytucji 
ma trafić ogromny strumień skarg konsumenckich, to nie 
można się ograniczać, narzucać limitu do 10 tysięcy zł. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
Teraz osoba siedząca po tej samej stronie, tam na końcu. 

Chyba pan tam jest. Tak, pan.
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pojęcia roszczenia, notabene pojawiającego się w art. 16. 
Dlatego, żeby zachować czystość i spójność legislacyjną, 
popieramy stanowisko Związku Banku Polskich. Wydaje 
się, że Senat jest bardzo dobrym miejscem do tego, żeby 
do tej czystości legislacyjnej projektu doprowadzić. Bardzo 
uprzejmie dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo. To już było powiedziane wcześniej.
Prosimy pana siedzącego po tej samej stronie.

Członek Zarządu 
Izby Domów Maklerskich 
Piotr Sobków:
Piotr Sobków, Izba Domów Maklerskich.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Chciałbym zwrócić uwagę na art. 7, o którym tutaj 

wspomniano, ale nie był komentowany. W tym artykule 
jest mowa o tym, że w przypadku niedotrzymania terminu 
miesięcznego reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie 
z wolą wnoszącego. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, 
w której jakiś, nie wiem, złośliwy klient czy mający złe 
zamiary zgłosi do firmy – czy to do banku, czy do firmy 
inwestycyjnej, czy do towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych – wyśle za pośrednictwem internetu dziesięć tysięcy 
e-maili ze skargami o treści: zginęło mi z mojego rachunku 
100 milionów zł. W myśl tych przepisów, jeżeli firma in-
westycyjna przeoczy jedną skargę, nie odpowie na dziesięć 
tysięcy czy sto tysięcy skarg klienta w ciągu miesiąca, bę-
dzie to oznaczało, że klient ma otrzymać 100 milionów zł. 
Zresztą była tutaj przywoływana wypowiedź pana przewod-
niczącego Jakubiaka z posiedzenia komisji sejmowej, który 
powiedział o zagrożeniu dla całego systemu.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Teraz pan.

Ekspert Prawny w Polskiej Organizacji 
Niebankowych Instytucji Płatności 
– Związku Pracodawców 
Krzysztof Korus:
Krzysztof Korus, Polska Organizacja Niebankowych 

Instytucji Płatności.
Rozumiem, że co do art. 7 powiedziano już prawie 

wszystko. Jest jednak jeszcze jedna sprawa, uważam, 
że dość ważna, którą pominięto. Liczyłem trochę na to, 
że Biuro Legislacyjne ją podniesie. W każdym razie nie 
zgłosiliśmy odnośnej poprawki, bo sądziliśmy, że będzie 
dyskusja na ten temat. Mianowicie w ustawie mówi się 
tak: jak nie udzielisz odpowiedzi w terminie trzydzie-
stu dni… Wcześniej mówi się tak: udzielisz odpowiedzi 
w terminie trzydziestu dni. Jeśli nie udzielisz odpowiedzi 
w terminie trzydziestu dni, to reklamacja jest rozpatrzona 
zgodnie z wolą wnoszącego. Pojawia się tu wbrew po-
zorom niezwykle ważny aspekt praktyczny, to znaczy co 

Starszy Specjalista do spraw Prawnych 
w Krajowej Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej 
Karolina Umińska:
Tak jak wskazał pan mecenas Jerzy Bańka, obecny spo-

sób wyliczania został oparty na danych archiwalnych. Tak 
więc w ustawie proponuje się określenie maksymalnego 
pułapu, a faktyczne dane, które będą brane pod uwagę, 
zostaną określone w rozporządzeniu. Ostateczna wysokość 
opłaty będzie mogła być dostosowywana do faktycznej 
liczby skarg, które wpłyną na poszczególne podmioty.

Zastępca Dyrektora 
Biura Rzecznika Ubezpieczonych 
Aleksander Daszewski:
Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze 

Rzecznika Ubezpieczonych tym razem.
Podpisujemy się pod oceną pani wiceprezes UOKiK, 

która stwierdziła, że zdecydowanie lepszy jest zapis do-
tyczący roszczeń klienta wobec podmiotów rynku finan-
sowego, tym bardziej że w drugiej części przepisu mówi 
się „w trybie rozpatrywania reklamacji”. Taj więc gdyby 
zamiast wyrazu „roszczenia” miałby być wyraz „reklama-
cje”, to, po pierwsze, byłoby masło maślane, a po drugie, 
rzeczywiście przepis nie oddawałby istoty tego, co do tej 
pory miało miejsce.

I jeszcze druga uwaga, odnośnie do wartości przedmiotu 
sporu 10 tysięcy zł. Z doświadczeń rzecznika ubezpieczo-
nych, który dzisiaj reprezentuje interesy ubezpieczonych, 
poszkodowanych, ubezpieczających, wynika, że 10 tysię-
cy zł, Drodzy Państwo… Załóżmy, że komuś ukradziono 
samochód…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ta sprawa już nie 
budzi wątpliwości, tak że nie wracajmy do tego, bo szkoda 
czasu.)

Aha. Chciałem tylko uświadomić, że to jest bardzo nikła 
wartość przedmiotu sporu, gdy spojrzy się chociażby na 
stosunki ubezpieczeniowe.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Teraz pan siedzący po prawej stronie.

Dyrektor 
Departamentu Prawno-Legislacyjnego 
w Konferencji 
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 
– Związku Pracodawców Marcin Czugan:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Marcin Czugan, dyrektor departamentu prawnego, 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.
Szanowni Państwo!
Chcielibyśmy przychylić się do stanowiska Związku 

Banków Polskich. My również zauważamy pewną nie-
spójność terminologiczną w projekcie. Pojawia się w nim 
definicja reklamacji, która nieco odstaje od cywilistycznego 
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grupy klientów, tych najsłabszych, czyli osób fizycznych, 
a nie wszystkich podmiotów, które zawarły umowy z in-
stytucjami finansowymi. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Wszyscy nasi goście zadali pytania.
Pani Minister, prosimy o udzielenie odpowiedzi, po 

czym przystąpimy do zgłaszania ewentualnie poprawek.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Może zacznijmy od końca, to znaczy od tego, co zgłosili 

przedstawiciel instytucji płatniczych, chyba, i przedstawi-
ciel „Lewiatana”.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie, ja mówię o panu mecenasie.
Oczywiście zgadzamy się i widzimy, że to jest uwaga 

zasadna. Być może warto dopisać, że termin uważa się za 
zachowany, jeżeli odpowiedź została wysłana przed jego 
upływem. Pewnie poproszę o pomoc w tej sprawie panią 
mecenas z Biura Legislacyjnego.

Chciałabym poprosić panią mecenas o wypowiedzenie 
się też w kwestii, która trochę nas tutaj podzieliła, dotyczą-
cej art. 16 i reklamacji czy roszczeń. Rozumiem pana preze-
sa Bańkę, któremu chyba chodziło o to, że to, co odnosi się 
do reklamacji, jest przedmiotem działań podejmowanych 
przez rzecznika finansowego. Rzeczywiście UOKiK ma 
tu o wiele większe doświadczenie niż minister finansów, 
tak więc wypowiedź pani prezes pewnie zasiała wśród nas 
pewien niepokój. Nie mamy tu jednoznacznego stanowiska, 
czy chodzi o roszczenia, czy coś tam zmienimy.

I chyba opłaty wzbudziły kontrowersję.
Panie Przewodniczący, skoro wszyscy są niezadowo-

leni, to myślę, że jest dobrze. I banki uważają, że płacą 
za dużą, i SKOK uważają, że płacą za dużo, chociaż na 
etapie prac sejmowych zmniejszyliśmy im opłaty chyba, 
nie wiem, dziesięciokrotnie, czy ileś tam krotnie.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czy mogłaby pani 
powiedzieć, jaka wartościowo będzie składka poszczegól-
nych instytucji?)

Tak, Panie Przewodniczący.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Oczywiście mak-

symalnie.)
Mówimy o maksymalnych możliwych wielkościach, 

one będą określone w rozporządzeniu. Banki – prawie 
17 milionów zł, SKOK – 763 tysiące zł, instytucje po-
życzkowe – około 2 milionów zł, zakłady ubezpieczenio-
we – prawie 12 milionów zł, Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne – 164 czy 165 tysięcy zł.

Co chcę powiedzieć? Szacowaliśmy to na podstawie, 
tak jak powiedziałam, skarg wpływających do KNF. Ale 
na przykład instytucje pożyczkowe nie są objęte nadzorem 
Komisji Nadzoru Finansowego, tak więc stamtąd nie mie-
liśmy informacji, chociaż skargi wpływają do nas. Tak że 
na podstawie wszystkich informacji, które mogliśmy ze-
brać, dokonaliśmy analizy i ustaliliśmy szacunkowe koszty. 

uważamy za udzielenie odpowiedzi w terminie: czy wy-
słanie odpowiedzi, czy odebranie odpowiedzi? Wszyscy, 
którzy się prawem zajmują, wiedzą o niekończących się 
dywagacjach, czy jak ktoś pojedzie na urlop i nie odbiera 
poczty, to należy uznać, że jest ona skutecznie doręczona, 
czy nie jest doręczona. Dlatego sugerujemy, żeby rozstrzy-
gnąć ten problem. W tak ważnej sprawie, jeśli ma się ona 
skończyć uznaniem reklamacji, czy tak naprawdę trochę 
uznaniem roszczenia klienta, powinno być przesądzone, 
czy liczy się wysłanie odpowiedzi, czy faktyczne odebranie 
jej przez klienta. Jeśli faktyczne odebranie przez klienta, to 
przy założeniu, że jest potrzebnych czternaście dni, żeby 
uwzględnić dwa awiza, instytucja finansowa tak naprawdę 
powinna mieć czternaście dni na rozpatrzenie reklamacji. 
Tak więc postulujemy wzięcie tego pod uwagę i rozstrzy-
gnięcie dylematu. Sugerujemy przyjęcie terminu wysłania 
odpowiedzi. Przyjęcie go wydaje się odpowiednie, ade-
kwatne do uprawnień, które ostatnio otrzymały organy 
podatkowe. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
I teraz pan.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Biurze Konfederacji „Lewiatan” 
Bartosz Wyżykowski:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Bartosz Wyżykowski, Konfederacja „Lewiatan”.
Przedmówca mnie wyręczył, ja również chciałem wska-

zać na wątpliwość dotyczącą art. 5. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pani.

Doradca Zarządu 
w Izbie Domów Maklerskich 
Anna Stężycka:
Dzień dobry. Anna Stężycka, Izba Domów 

Maklerskich.
Ja chciałabym zwrócić państwa uwagę na pewien pro-

blem terminologiczny dotyczący tej ustawy. Mianowicie 
w art. 2 jest zdefiniowane pojęcie klienta podmiotu finanso-
wego. Zgodnie z definicją nie jest to pełna grupa klientów 
wszystkich tych instytucji, lecz generalnie ograniczona do 
osób fizycznych. Potem jednak, w większości przepisów 
tej ustawy posługujemy się po prostu terminem „klient”. 
W związku z tym rodzą się wątpliwości, kto to jest. Czy 
to jest tylko osoba fizyczna, czyli osoba, która została zde-
finiowana w art. 2, czy też to jest każdy klient instytucji 
finansowej, czyli każda osoba fizyczna i prawna mająca 
podpisaną z tą instytucją umowę o świadczenie usług? 
Wydaje się, że intencją, przynajmniej tak wynikało z pro-
cesu legislacyjnego w Sejmie, była ochrona szczególnej 
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Dobrze, ale tutaj mówimy o rzeczniku finansowym, 
prawda? Pani Wiktorow reprezentuje rzecznika ubezpie-
czonych, którego biuro w przyszłości będzie częścią tej 
instytucji.

Senator Martynowski. Za chwileczkę poprosimy panią 
o informację.

Proszę bardzo, Senatorze.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Pani Minister, mam pytanie. W art. 19 ust. 1 są wymie-

nione podmioty rynku finansowego, które mają pokrywać 
koszty rzecznika finansowego. Widzę zróżnicowanie, je-
śli chodzi o składki zagranicznych i krajowych zakładów 
ubezpieczeń. Skąd takie zróżnicowanie? Jedni płacą mniej, 
drudzy więcej?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Proszę bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabela 

Leszczyna: Poproszę pana naczelnika o udzielenie odpo-
wiedzi.)

No dobrze. Jeszcze pani prezes Wiktorow, pan siedzą-
cy na samym końcu i pani chcą zabrać głos w sprawie 
rzecznika.

Proszę bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pytałem, czy jeszcze ktoś z gości…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie będziemy za każdym razem od nowa udzielali 

głosu.
Teraz pan siedzący na końcu.

Dyrektor do spraw Prawnych 
Związku Firm Pożyczkowych 
Paweł Grabowski:
Paweł Grabowski, Związek Firm Pożyczkowych.
Chcę ponowić pytanie. Jaki procent stanowią skargi na 

firmy pożyczkowe, instytucje pożyczkowe? Nie otrzyma-
łem odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dobrze. Teraz pani.

Dyrektor 
Departamentu Ochrony Klientów 
w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego 
Iwona Torzewska:
Iwona Torzewska, Komisja Nadzoru Finansowego.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Komisja Nadzoru Finansowego chciałaby zapropono-

wać wniesienie poprawki do art. 35. Zgodnie z obecnym 
brzmieniem tego artykułu udział podmiotu rynku finanso-
wego w postępowaniu jest obowiązkowy. Komisja Nadzoru 
Finansowego chciałaby zaproponować zmianę polegającą 

Proszę też pamiętać, że rzecznik finansowy, tak jak rzecznik 
ubezpieczonych, na koniec każdego roku się rozlicza. I jeśli 
nie wykorzysta tych kwot, to są one oddawane podmiotom 
ponoszącym koszty proporcjonalnie do wnoszonych opłat. 
To chyba tyle.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję.
Pani Minister, przy okazji chciałbym zapytać, ile osób, 

według koncepcji przygotowanej przez ministerstwo, do-
celowo rzecznik będzie zatrudniał.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Panie Przewodniczący, w tej koncepcji nie ma mowy 

o tym, ile osób rzecznik będzie zatrudniał. Jest mowa tylko 
o tym, że może mieć… Pani dyrektor mi podpowie, czy 
dwóch, czy trzech zastępców.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…Dwóch zastępców. Rzecznik ubezpieczonych 

specjalizuje się w tej chwili właśnie w sektorze rynku 
finansowo-ubezpieczeniowego. Oprócz tego będzie pew-
nie potrzeba zajęcia się sektorem bankowym i sektorem 
kapitałowym, tak że będą potrzebne kompetencje w tym 
zakresie. Dlatego posłowie zaproponowali, jak rozumiem, 
dwóch zastępców…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jednak trzech, pan naczelnik mi podpowiada. Nie 

było jednak mowy o tym, ilu urzędników ta instytucja 
ma zatrudniać.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Nie ma żadnej symulacji, niczego? Skoro wiadomo, że 

ma być trzech zastępców…
(Głos z sali: Jaka kwota jest przewidywana ze składek?)
Ze składek jest około 70 milionów zł.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Około 34 milionów zł.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: 34 miliony zł rocz-

nie, tak?)
Mówimy o kwocie maksymalnej, tak więc ona może 

nie być taka, jak powiedziałam.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dobrze.
Proszę państwa, teraz senator Martynowski.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Za chwileczkę… To znaczy goście mieli już czas, że 

tak powiem.
Teraz senator Martynowski.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
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(Rzecznik Ubezpieczonych Aleksandra Wiktorow: Ale 
właśnie… Dlaczego o tym mówię?)

Ja rozumiem, że jest drugie dno w pani wypowiedzi, że 
chodzi o siedzibę rzecznika.

(Rzecznik Ubezpieczonych Aleksandra Wiktorow: Nie, 
nie…)

Ta sprawa jest jakby absolutnie odrębnym przedmiotem 
debaty. Pani głos w sprawie i delikatne sugestie podtrzy-
mują nas w przekonaniu, że trzeba szukać…

(Rzecznik Ubezpieczonych Aleksandra Wiktorow: Nie, 
proszę pozwolić mi dojść do końca.)

…dobrej siedziby dla rzecznika ubezpieczenia finan-
sowego.

Rzecznik Ubezpieczonych 
Aleksandra Wiktorow:
Chcę powiedzieć, że liczba skarg na poszczególne in-

stytucje nie jest jedynym wyróżnikiem ich udziału, że tak 
powiem, w pracach rzecznika. O to mi chodziło. Bo może 
być mały udział skarg, ale dużo pracy w innych sprawach, 
oprócz skarg, związanej z udzielaniem porad, również te-
lefonicznych itd. Tak że są nie tylko skargi. Dlatego to, 
czy wpłynęło ich mniej, czy więcej, nie jest żadnym wy-
różnikiem. Tym bardziej że liczba tych, które wpłynęły 
do KNF, nijak się ma do kierowanych do nas. Do KNF 
wpłynęło niecałe pięć tysięcy skarg na ubezpieczycieli, do 
nas – szesnaście tysięcy. I nie wiemy dzisiaj jak to będzie 
wyglądało w przyszłości.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Pani Rzecznik, te 
dane naprawdę są jakby drugorzędne z punktu widzenia 
informacji, o którą tu pytano.)

Jeżeli chodzi o zatrudnienie, nie należy się obawiać, że 
będzie jakaś olbrzymia liczba zatrudnionych osób.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Jasne. Dziękuję bardzo.
Pani Minister, prosimy o odpowiedzi na pozostałe 

pytania.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Może zacznę od kwestii finansowych, bo one wy-

wołują…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: One już były wy-

jaśniane.)
Znaczy były wyjaśniane, ale pan senator zadał pytanie. 

Muszę odpowiedzieć panu senatorowi.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Aha, no dobrze. 

Było pytanie, skąd różnica.)
Muszę wrócić do zasady. Procentowy udział skarg 

kierowanych do Komisji Nadzoru Finansowego przełożył 
się na procentowy udział w kosztach, jakie będą ponosiły 
poszczególne grupy podmiotów. Skargi na zakłady ubez-
pieczeniowe stanowiły około 39% skarg ogółem, a na za-
granicznych ubezpieczycieli – około 3%. Tak że stąd nasz 

na tym, żeby udział podmiotu rynku finansowego w po-
stępowaniu był obowiązkowy, chyba że instytucja finan-
sowa, w odpowiedzi na skargę klienta, w umowie lub też 
w innym oświadczeniu woli wyrazi zgodę na polubowne 
rozwiązanie sporów w drodze mediacji w sądzie, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rankiem 
finansowym.

Celem zgłaszanej poprawki miałoby być umożliwie-
nie rozwiązywania sporów pomiędzy klientami i insty-
tucjami finansowymi również w drodze mediacji, która 
w tej chwili jest prowadzona przy sądzie polubownym 
czy w ramach sądu polubownego przy KNF. Chcielibyśmy 
zwrócić uwagę na to, że skuteczność prowadzonych me-
diacji wynosi w tej chwili 80%, zatem wydaje się, że praca 
mediatorów czy pomaganie osobom, które próbują dojść 
do porozumienia, daje efekty. Wydaje nam się również, 
że propozycja utworzenia sądu polubownego przy KNF 
mogłaby stanowić bardzo dobre uzupełnienie postępowa-
nia prowadzonego przez rzecznika finansowego, które jest 
postępowaniem obligatoryjnym i w jego wyniku rzecznik 
wydaje rozstrzygnięcie. W ramach postępowania media-
cyjnego strony dochodzą do porozumienia, uzgodniwszy 
wzajemne stanowiska, a po zakończeniu postępowania 
pozostają w pozytywnych relacjach.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Teraz rzecznik ubezpieczonych, pani Wiktorow.

Rzecznik Ubezpieczonych 
Aleksandra Wiktorow:
Chciałabym odnieść się do spraw, o których państwo 

tutaj dyskutowali, zarówno co do wysokości opłat, jak i za-
trudnienia oraz kosztów działalności rzecznika. Rzecznik 
ubezpieczonych działa już dwadzieścia lat, tak więc ma 
w dziedzinie zatrudnienia i kosztów dosyć duże doświad-
czenie, tym bardziej że w ostatnich latach wpływało szes-
naście tysięcy skarg rocznie, a więc dosyć sporo.

Rzecznik zatrudnia trzydzieści osiem osób, w związku 
z tym nie należy się obawiać, że nowy rzecznik finansowy 
będzie zatrudniał kilkaset. Dotychczasowa liczba co najwy-
żej się podwoi. Co najwyżej. Nie ma sensu zatrudniać osób 
do rozpatrywania skarg, które mogą nie wpłynąć. Mamy 
zespół ekspertów, którym w określonych dziedzinach rów-
nież zlecamy rozpatrywanie skarg. Jednak rozpatrywanie 
skarg od poszczególnych klientów to nie jest jedyne za-
danie rzecznika. Rzecznik robi wiele rozmaitych rzeczy. 
Chociażby przygotowuje wnioski do Sądu Najwyższego, 
chociażby, na prośbę zainteresowanych, opracowuje istot-
ne poglądy w poszczególnych sprawach, które później są 
przedstawiane w sądzie. Opracowuje również raporty, które 
służą podejmowaniu decyzji przez odpowiednie instytucje, 
zajmujące się na przykład legislacją.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Pani Rzecznik, ale to jest informacja o rzeczniku ubez-

pieczonych.
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Szanowni Państwo!
Wydaje się, że nie ma problemu, aczkolwiek teraz 

widzę, że w redakcji przepisu być może pojawił się błąd 
i możliwe, że z tego wynikają wątpliwości. Już mówię, 
w którym dokładnie miejscu. Chodzi o art. 2 pkt 1 lit. d. 
Na etapie prac w Sejmie była wprowadzona poprawka 
i chyba zabrakło dwukropka po wyrazach „będącego oso-
bą fizyczną”. Tu powinien być dwukropek i dalej wyrazy 
„klienta banku”. Chyba chodzi o to, że po dwukropku 
nastąpiłoby dookreślenie, wyliczenie, że chodzi klienta 
banku, członka itd. Być może z tego wynika problem 
z rozróżnieniem, czy chodzi o osobę fizyczną, czy też 
o każdą inną osobę. Tak że być może poprawienie tego 
błędu rozwiązałoby problem.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Tak więc jest prośba do pani legislator, żeby wspólnie 
z ministerstwem jeszcze się dokładnie przyjrzeć temu pro-
blemowi i go przeanalizować. Ewentualnie rozpatrzymy 
tę kwestię na posiedzeniu plenarnym. Domy maklerskie 
zgłaszają ten problem.

Jest tu przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego. 
Czy państwo dyskutowaliście ten problem na posiedzeniu 
w Sejmie, czy on się pojawił dopiero w tej chwili?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Aha, KNF. Proszę bardzo.

Dyrektor 
Departamentu Ochrony Klientów 
w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego 
Iwona Torzewska:

Chciałabym odpowiedzieć na wątpliwości Ministerstwa 
Finansów. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, 
że postępowanie przed sądem polubownym przy KNF jest 
postępowaniem, na które muszą wyrazić zgodę obie strony. 
Tak więc w żadnym wypadku klient instytucji finansowej 
nie jest skazany na stanowisko instytucji finansowej. Jeżeli 
instytucja finansowa zaproponuje rozwiązanie sporu przed 
sądem polubownym przy KNF, a klient nie będzie chciał 
skorzystać z tej możliwości, w dalszym ciągu będzie mógł 
skorzystać z drogi przewidzianej w tej chwili w ustawie, 
czyli postępowania prowadzonego przez rzecznika finan-
sowego. To jest jedna sprawa.

Teraz druga. Jeśli chodzi o kwestię wysokości opłat, to 
pragnę zwrócić uwagę na to, że zgodnie z Regulaminem 
Sądu Polubownego przy KNF również istnieje możliwość 
zwolnienia z opłaty osoby, która wnosi o przeprowadzenie 
postępowania mediacyjnego. Ponadto, w przypadku doj-
ścia stron do porozumienia, opłata w znaczącej części, bo 
w 70%, jest zwracana.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale czy to dotyczy 
tej ustawy?)

Znaczy odpowiadam na wątpliwości, które zgłosiło 
Ministerstwo Finansów.

szacunek. Ja deklaruję, że zanim wydamy rozporządzenie, 
będziemy konsultować się także z rzecznikiem ubezpie-
czonych, żeby rzeczywiście te kwoty czy pułapy były jak 
najbardziej adekwatne.

Przedstawiciel firm pożyczkowych powtórzył pytanie. 
Odpowiedziałam panu tak, jak dzisiaj jesteśmy w stanie od-
powiedzieć. Nie jesteście pod nadzorem Komisji Nadzoru 
Finansowego, tak więc nie mamy takich danych. Ale jeśli 
pan chce powiedzieć, że firmy, które pan reprezentuje, są 
bardziej rzetelne niż banki i klienci mają z wami mniej 
problemów, to będzie okazja o tym porozmawiać w kolej-
nym punkcie, dotyczącym do ustawy, która reguluje ten 
rynek. Dziękuję.

I teraz pan naczelnik odpowie odnośnie do propo-
zycji KNF.

Specjalista w Departamencie 
Rozwoju Rynku Finansowego 
w Ministerstwie Finansów 
Michał Masłowski:
Dziękuję.
Szanowny Panie Przewodniczący!
Przyjęcie art. 36 w brzmieniu zaproponowanym przez 

KNF, jeżeli właściwie rozumiemy tę propozycję, oznacza-
łaby przyznanie prawa do ostatecznej decyzji, dotyczącej 
podmiotu przeprowadzającego pozasądowe postępowanie, 
podmiotowi rynku finansowego, a nie klientowi. Tak więc 
ostateczne zdanie w tej kwestii należałoby do podmio-
tu, a tego raczej chcielibyśmy uniknąć. Ponadto klient, 
w przypadku wyboru przez podmiot sądu arbitrażowego 
przy KNF, byłby zobowiązany do poniesienia wyższych 
kosztów. Wziąwszy pod uwagę sąd przy KNF, w przypadku 
sporu do 10 tysięcy zł koszt wyniósłby 100 zł od każdej 
strony, powyżej 10 tysięcy zł – 250 zł. W przypadku postę-
powania prowadzonego przez rzecznika finansowego koszt 
wynosi 50 zł, przy czym rzecznik może w ogóle zwolnić 
klienta z opłaty. To tyle.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Było jeszcze jedno pytanie, dotyczące…

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Osób fizycznych, tak?
W tym wypadku też poproszę o pomoc Biuro 

Legislacyjne. Według naszej opinii wszystko jest dobrze 
i jest zrozumiałe, nie ma tam żadnego błędu. Obejmujemy 
tych, których chcielibyśmy objąć i jest dosyć oczywiste, 
kto jest klientem, bo poruszamy się na gruncie tej ustawy, 
a nie innej.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Czy pani legislator potwierdza?



244. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych32

W związku z tym, że procedujemy tę ustawę, kilka miast 
zaproponowało siedzibę tej instytucji. Oczywiście ponie-
waż dzisiejsze biuro rzecznika ubezpieczonych będzie czę-
ścią biura rzecznika finansowego, część ubezpieczeniowa 
nadal może funkcjonować w Warszawie lub też stopniowo, 
że tak powiem, przenosić się do miejsca, w którym rzecznik 
finansowy będzie miał swoją siedzibę.

Merytorycznego uzasadnienia dla tej sprawy oczywiście 
nie będziemy robili, bo ona już wielokrotnie była przedys-
kutowana w Senacie, w tej Izbie także, z udziałem przed-
stawicieli rządu, tak że jest oczywista. Chcemy tylko od-
powiedzieć na oczekiwanie i propozycje, które będą. Nasza 
komisja wysłała w tej sprawie także pismo do pani premier, 
w którym napisaliśmy, że zależy nam, to znaczy Senatowi, 
nie tylko Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, na tym, 
żeby decyzja o tym, gdzie tego typu instytucje powinny 
mieć siedzibę, była przemyślana, wynikała z pewnej polity-
ki regionalnej i aktywizacji poszczególnych miast, wzmac-
niania ich lub wykorzystania potencjału, jakim dysponują. 
Jeżeli ze strony rządu takiej propozycji nie będzie, to oczy-
wiście my będziemy musieli podjąć wysiłek i trud, żeby 
ją zgłosić. Doświadczenie Senatu w tej sprawie jest duże, 
udało się podjąć decyzję w odniesieniu do kilku instytucji, 
które otrzymały siedzibę poza Warszawą. To były bardzo 
bolesne sprawy, szczególnie dla tych, którzy mieli być 
szefami tych instytucji. Klasyczny jest przypadek agencji 
kosmicznej. W końcu pani premier musiała mocno tupnąć 
nogą, żeby sprawa potoczyła się, że tak powiem, swoim 
torem. Zaangażowały się w to i inne osoby, także Senat. 
Prezes agencji kosmicznej był na spotkaniu w Senacie 
i dopiero, kiedy usłyszał, na czym rzecz polega, wszystko 
zrozumiał, przekonał się do tego rozwiązania i dzisiaj jest 
jego wielkim orędownikiem. Teraz jest lepsza sytuacja, 
ponieważ jest więcej propozycji, czyli więcej możliwości, 
jest większy wybór.

Teraz senator Martynowski, któremu odebrałem głos 
czy nie dopuściłem go do głosu. Chciałem jednak to po-
wiedzieć, bo to będzie wystąpienie konkludujące nasze 
problemy.

Senator Marek Martynowski:

Panie Przewodniczący, dziękuję za udzielenie drugi 
raz głosu.

Pani Minister, mam pytanie dotyczące art. 37 ust. 1. 
Tu jest zapis, że opłata wynosi 50 zł. Czy to nie powinno 
być ustalane w drodze rozporządzenia? Jeżeli zapiszemy 
kwotę 50 zł, to za parę lat będziemy musieli kolejny raz 
zmieniać ustawę.

(Głos z sali: Tak.)
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Słusznie.)
To jest pierwsza sprawa.
Teraz druga. Czy rzecznik ubezpieczonych też pobie-

rał taką opłatę? Skoro tak, proszę powiedzieć, w jakiej 
wysokości.

I trzecia sprawa. Zgodnie z ust. 2 w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach rzecznik może zwolnić klienta 
z obowiązku uiszczenia opłaty. Jakie są te szczególnie 
uzasadnione przypadki?

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Proszę pani, to są 
dyskusje między urzędami i wolimy, żeby one się odbywało 
bezpośrednio między urzędami, a nie przed tak dużym 
audytorium.)

Znaczy chciałbym tylko podkreślić, że według naszej 
oceny ta poprawka stworzyłaby dodatkową możliwość 
rozwiązania sporu, a nie odbierałaby klientowi pewną 
możliwość. Tymczasem wydaje mi się, że tak została ona 
zrozumiana przez Ministerstwo Finansów.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dobrze.
To jeszcze raz prosimy, żeby przygotować poprawkę 

z uzasadnieniem, tak żebyśmy mogli ją poddać analizie 
z wykorzystaniem potencjału i Ministerstwa Finansów, 
i naszego Biura Legislacyjnego.

I jeszcze…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No ale proszę państwa, już zakończyliśmy…

Główny Specjalista w Wydziale Prawnym 
w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych 
Paweł Wawszczak:
Przepraszam, Panie Przewodniczący, ale poprawka 

Komisji Nadzoru Finansowego…
Przepraszam, że się nie przedstawiłem. Paweł 

Wawszczak, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych.
Poprawka przedstawicieli Komisji Nadzoru 

Finansowego prowadzi, de facto do zlikwidowania insty-
tucji, którą uchwalił Sejm. A jeśli podmiot rynku finan-
sowego będzie miał złe intencje, to będzie można także 
zapisać, że to on będzie mógł żonglować… decydować 
o wyborze instytucji.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Proszę pana… Proszę państwa, dochodzi do żenującej 

dyskusji. Rzecznik ubezpieczonych polemizuje z KNF i mi-
nistrem finansów. Oczekuję, my jako komisja oczekujemy, 
że państwo się spotkacie i wyjaśnicie między sobą wątpli-
wości. Takie dywagacje są niedopuszczalne, przynajmniej 
na posiedzeniach naszej komisji.

I już nie ma nikogo…
(Wesołość na sali)
Teraz senator Martynowski…
Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia w związku z tym, 

że tworzymy nową instytucję, rzecznika finansowego. 
Takiej instytucji, jak podkreśliła pani minister, nie było 
do tej pory. Była taka praktyka, ona została wypracowana 
w Senacie z akceptacją przedstawicieli rządu, że nowe 
instytucje, które tworzymy, mają siedzibę poza Warszawą. 
Wspomniała o tym ostatnio także pani premier, mówiła, 
że siedziby mogą być nie tylko w Warszawie, lecz tak-
że w wielu innych miastach. I wymieniła pani premier: 
Sieradz, Radom, Słupsk i inne miejsca…

(Głos z sali: Płock.)
Płock także… Płocka pani premier chyba nie wymieniła.
(Wesołość na sali)
Ale może być, oczywiście.
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ludzie mają tu swoje rodziny, tu mieszkają, tak że przeniesie 
im pracy z dnia na dzień do Bydgoszczy jest trudne. Ale 
myślę, że dla Wysokiej Komisji to nie jest najistotniejszy ar-
gument. Wydaje się, że argumentem merytorycznym jest to, 
co powiedziałam na początku. Robimy tę ustawę po to, żeby 
pomóc ludziom, którzy mają bardzo słabą pozycję na rynku 
usług finansowych. Ci ludzie będą składać reklamacje do 
rzecznika i dostęp do niego powinni mieć jak najłatwiejszy. 
Nie ma chyba w naszym kraju lepiej skomunikowanego 
z innymi miejsca, leżącego w centralnym punkcie Polski, 
niż Warszawa. Wydaje się też, że…

(Głos z sali: Łódź leży przy autostradzie.)
Znaczy Panie Przewodniczący, oczywiście przedsta-

wiciele instytucji finansowych mogą jechać nawet na 
koniec świata. Ja chcę jednak zwrócić uwagę na to, że 
często z ich usług będą korzystać emeryci, renciści, oso-
by starsze, chore. Tak więc umiejscowienie tej instytu-
cji jak najbliżej takiego punktu jak Dworzec Centralny 
w Warszawie ma znaczenie prokonsumenckie. To dlatego 
o to prosimy. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Tyle wykonano ciężkiej pracy, tyle było tłumaczenia, 
wyjaśniania, że Polska to nie tylko Warszawa.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Wesołość na sali)
Senator Janusz Sepioł… Ja już nie mam siły po prostu.
(Wesołość na sali)
No szkoda, bo przecież…

Senator Janusz Sepioł:

Nie, nie, proszę państwa, nie chciałbym, żeby ten wątek 
dyskusji przybierał jakiś żartobliwy ton, bo kwestia jest 
bardzo poważa. Deglomeracja instytucji państwowych jest 
jednym z najważniejszych instrumentów polityki miejskiej 
w Polsce, i tak powinien być traktowany, elementem rewi-
talizacji miast, zwłaszcza tych, które mają różne problemy 
strukturalne. A przekształcanie instytucji już istniejącej jest 
doskonałą okazją do wprowadzenia tej zmiany. Oczywiście 
łatwiej jest ją robić, kiedy tworzy się nowa instytucja. Parę 
sukcesów na tym polu mamy. Bardzo trudno jest przepro-
wadzić instytucję istniejącą, ale jeżeli ona zmienia zasad-
niczo swój charakter, to jest doskonała okazja, żeby zrobić 
to, co chcemy zrobić.

Pani minister jest bardzo trudno przedstawiać tutaj pro-
pozycje alternatywne, bo rząd zaaprobował ustawę, ona ma 
już poparcie sejmowe, ale naszym zadaniem jest zgłoszenie 
poprawki w tym zakresie. I ja formalnie zgłaszam propozy-
cję, żeby siedzibą tej instytucji była Łódź. A jak się potoczy 
dalej ta sprawa, to zobaczymy. Chciałem, żebyśmy w tej 
sprawie głosowali jako senatorowie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
To są ważne uwagi, szczególnie ta dotycząca kwoty 

50 zł, wyznaczania jej drogą ustawy. Staramy się tego 
unikać, żeby rzeczywiście za rok nie angażować cztery-
stu sześćdziesięciu posłów i stu senatorów, żeby zmienić 
wysokość tej kwoty na 55 zł, na przykład.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie 

Senatorze!
Pamiętajmy, że tworzymy ustawę prokonsumencką. 

Kwotę 50 zł wprowadziliśmy tak naprawdę tylko po to, 
żeby uniknąć przypadków, w których ktoś uporczywie 
występowałby do rzecznika o wszczynanie postępowań. 
Nie będzie tego robił, jeśli będzie musiał zapłacić 50 zł. 
A szczególnie uzasadnione przypadki pozostawiamy do 
rozstrzygnięcia…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Pani Minister, tyl-
ko że pytanie jest inne. Pan senator w ogóle nie podnosi 
kwestii celowości nałożenia tej opłaty. Mamy zaufanie do 
ministra finansów, że ustawi ją na takim poziomie, żeby 
nie było…)

Panie Przewodniczący, generalnie nie zakładamy, że 
będziemy ją zmieniać, bo ta opłata została wprowadzona 
nie po to, żeby sfinansować działania rzecznika, ona tylko 
ma być zaporą, barierą, żeby nie nadużywać tej instytucji. 
I nawet przy obecnej… Nie wiemy, jaka będzie inflacja, 
tak więc zostawmy to. Wydaje się, że nawet za pięć i za 
dziesięć lat to będzie wystarczająca kwota, żeby ludzie nie 
nękali instytucji i rzecznika, i finansowych niepotrzebnymi 
wnioskami o wszczęcie postępowań. Tylko taką funkcję ma 
pełnić ta opłata, dlatego ją tu wpisaliśmy. A gdy rzecznik 
finansowy uzna, że osoba jest w złej sytuacji materialnej, 
będzie mógł ją zwolnić z tej opłaty, bo będzie miał takie 
kompetencje, po prostu będzie mógł to zrobić.

Rozumiem, że pan przewodniczący nie oczekuje, że 
teraz odniosę się do kwestii siedziby rzecznika.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Nie… No tak, 
oczywiście. Jest wpisana Warszawa, ale mamy też wnio-
ski w tej sprawie prezydentów Bydgoszczy, Łodzi, Piły, 
Słupska…)

Panie Przewodniczący, myślę, że gdyby wszystkie 
miasta w Polsce wiedziały, że procedujemy dzisiaj nad tą 
ustawą, to pewnie by złożyły takie wnioski. Oczywiste jest, 
że należy decentralizować władzę publiczną i dobrze, gdy 
nowe instytucje powstają w nowych miejscach.

Pan przewodniczący był łaskaw kilkakrotnie użyć, jak-
by cytując mnie, stwierdzenia, że to jest zupełnie nowa 
instytucja. Tymczasem to jest pewien skrót myślowy, Panie 
Przewodniczący. Przede wszystkim powiedziałam, i tak 
zaczęłam moje wystąpienie, że przekształcamy rzecznika 
ubezpieczonych w rzecznika finansowego. Rzeczywiście 
dajemy mu zupełnie nowe, niewystępujące do tej pory 
w polskim prawodawstwie, kompetencje. Jest instytucja 
rzecznika, w której pracuje czterdzieści osób i pewnie ci 
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Jeżeli my jako państwo polskie mówimy… Jeżeli rząd 
mówi, że mamy… No wracamy teraz do spraw, które były 
wielokrotnie omawiane. Smutno, że… Zresztą obecne tutaj 
osoby kręciły głowami, słuchając tego, co pan powiedział. 
To tak jakby w Polsce poza Warszawą nie było kadr, nie 
było ludzi, których można by zatrudnić. To kompletny 
absurd. Z reguły w innych miejscach są tańsi fachowcy, 
zdecydowanie niższe koszty wynajęcia pomieszczeń itd. 
Po prostu argumenty, których pan użył, są z innego świata. 
Smutne jest, że coś takiego tutaj… Rozumiem, że pan broni 
swojego miejsca w Warszawie.

Gdy w 1998 r. likwidowaliśmy dawne urzędy woje-
wódzkie i zwalnialiśmy tysiące ludzi, nie słyszałem, żeby 
pan zabrał wówczas głos, pytał: jak to, to teraz pracow-
nicy pojadą ze Słupska do Gdańska lub gdziekolwiek in-
dziej? A teraz pan mówi o odprawach i różnych innych 
rzeczach. Pan albo pani czy ktoś inny. Po prostu smutno się 
robi, przykro. To jeszcze bardziej przekonuje nas do tego, 
że można to robić i że trzeba to robić. Państwo chcecie 
zbudować Polskę na wzór: Warszawa i reszta, Moskwa 
i reszta. Takiego kształtu państwa chcecie. Przyjrzyjcie 
się, jak wygląda nieodległa Słowacja, na przykład, a nawet 
Francja, która jest niezwykle scentralizowanym krajem 
pod tym względem. Bronicie wszystkiego… uważacie, że 
wszystko musi być w Warszawie. Może być, ja nie mówię, 
że nie może, nie proponujemy przenoszenia Ministerstwa 
Finansów do innego miasta.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie proponujemy, bo to jest instytucja istniejąca, tak.
(Głos z sali: Ale Dworzec Centralny przeniesiemy.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Mówimy o rzeczniku finansowym. Rzecznik ubezpie-

czonych będzie częścią tej instytucji. Dopuszczamy moż-
liwość istnienia oddziału w Warszawie, który w dalszym 
ciągu będzie się zajmował ubezpieczeniami.

Czy na tym skończymy, Senatorze, czy poprosimy jesz-
cze ministra finansów, żeby wybrał spośród zgłoszonych 
propozycji siedzibę, która mogłaby być zaakceptowana, 
żeby to był przedmiot…

(Głos z sali: Padła propozycja.)

Senator Janusz Sepioł:

Ja bym nie chciał stawiać pani minister w takiej sy-
tuacji… Teraz będzie mi bardzo trudno. Zgłosiłem for-
malnie poprawkę. Chodzi o duże miasto, które ze wszyst-
kich polskich dużych miast ma największe kłopoty, traci 
bowiem bardzo dużą liczbę mieszkańców. I ono ma być 
centrum narodowego programu rewitalizacji. Jest blisko 
Warszawy, ma nowy dworzec kolejowy i jest jedynym 
polskim miastem, do którego prowadzą dwie autostrady. 
A chcę zwrócić uwagę na to, że Warszawa jest dostępna 
autostradą tylko z jednej strony. Tak że Łódź jest znacznie 
lepiej skomunikowana. Wyjaśnię tylko państwu, że jestem 
z Krakowa, nie z Łodzi. Tak więc Łódź jest miastem bardzo 
łatwo dostępnym, leżącym blisko Warszawy. I jeśli ktoś 
będzie musiał jechać na jakiś proces, to sobie pojedzie. Ale 
przecież to nie będzie miejsce przyjmowania setek ludzi. 
No dajcie spokój.

Zastępca Dyrektora 
Biura Rzecznika Ubezpieczonych 
Aleksander Daszewski:
Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze 

Rzecznika Ubezpieczonych.
Drodzy Państwo Senatorowie, gdy będziecie się zasta-

nawiać na tym problemem, pamiętajcie również o tym, że 
rzecznik występuje do Sądu Najwyższego i musi się w tym 
sądzie pojawiać. Występuje przed sądem ochrony konku-
rencji i konsumentów i musi się tam pojawiać. Na bieżąco 
współpracuje z Komisją Nadzoru Finansowego, której sie-
dziba jest w Warszawie. Na bieżąco współpracuje z UOKiK, 
który siedzibę ma również w mieście stołecznym Warszawie. 
Na bieżąco współpracuje z resortem finansów, resortem 
gospodarki, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. 
Współpracuje również ze wszystkimi niemal podmiota-
mi rynku obecnie ubezpieczeniowego, a będzie pracował 
z podmiotami rynku finansowego, które w 99,9% przypad-
ków mają swoje centrale, zarządy w Warszawie. Tak więc 
zmiana siedziby to jest bardzo daleko idące utrudnienie we 
współpracy, nie mówiąc już o kosztach, które na dzień dobry 
można szacować na 2 miliony zł. Bo to jest kwestia wypo-
wiedzeń zmieniających, to jest kwestia przeniesienia siedzi-
by, usprzętowienia, osieciowania i cała mas innych perypetii. 
Skutkuje to tak naprawdę, według mnie, tym, że około roku 
zajmie uruchamianie instytucji i pozyskiwanie specjalistów 
wysokiej klasy, chociażby w dziedzinie ubezpieczeń. Tak że 
naprawdę taka decyzja rodzi szereg negatywnych skutków, 
prowadzi do ograniczenia wydolności instytucji, która ma 
służyć konsumentom usług finansowych.

Chciałbym państwu też powiedzieć, że dzisiaj siedziba 
Biura Rzecznika Ubezpieczonych, które będzie przekształ-
cone w Biuro Rzecznika Finansowego, mieści się tuż obok 
Dworca Centralnego w Warszawie właśnie z myślą o oso-
bach przyjeżdżających do nas, rozwijającą się koleją, z całej 
Polski, żeby zgłosić swoje skargi. Tak samo mamy…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Proszę pana, pan mentalnie tkwi bardzo głęboko 

w XIX w., i to w carskiej Rosji – przepraszam, że tak mó-
wię – skoro uważa pan, że wszystko musi być w Warszawie. 
Proszę zajrzeć do naszych sąsiadów na Zachodzie, choćby 
w Niemczech, gdzie poważne instytucje, jedne z najwięk-
szych instytucji federalnych, mieszczą się w dziewięćdzie-
sięciotysięcznych miastach. A państwo niemieckie jakoś 
sobie radzi i się nie rozpada. Tymczasem pan przedstawia 
wizję upadku państwa polskiego z tego powodu, że rzecznik 
finansowy będzie w Bydgoszczy, na przykład, czy w Łodzi, 
czy w innej miejscowości.

Jestem w stanie sobie wyobrazić, że rzecznik finansowy 
ze wszystkimi zadaniami może bez problemu funkcjonować 
w Pile, skoro potężne korporacje zagraniczne lokują swoje 
ważne instytucje, oddziały we Wrocławiu, w Warszawie 
czy Gdańsku. Z perspektywy Nowego Jorku – przepraszam 
pana dyrektora za to, co powiem – Wrocław czy Kraków 
to są mniejsze miejscowości niż wymienione tutaj jako 
propozycje. I te korporacje nie boją się, że zbankrutują, 
przepadną, zginą itd.
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Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Nie można też pozostawić głosu pani minister…
(Senator Janusz Sepioł: Musimy odbyć rekolekcje 

w tej sprawie, bo pani nie do końca czuje wagę politycz-
ną problemu.)

Przecież ta sprawa… Przepraszam, że tak…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pani Minister, my to wiemy, znamy. Ostatnio, kiedy 

chcieliśmy… No, muszę to powiedzieć. Ministerstwo trans-
portu tworzyło urząd, który miał obsługiwać cały system 
mandatów. Zaproponowaliśmy, żeby zrobić go też poza 
Warszawą. Użyto wówczas tych samych argumentów, któ-
rych teraz pani minister używa. Szef, który miał to robić, 
mówił: ja jestem z Nowego Sącza, doskonale wszystko 
rozumiem, ale tylko w Warszawie jest serwer, który może 
obsługiwać system.

Przecież dzisiaj komunikujemy się w większości spraw, 
Pani Minister, za pośrednictwem internetu itd. Prawda? 
Jeżeli ktoś nie potrafi tego robić, to trudno, wówczas bę-
dzie musiał pojechać… Nie, po prostu szkoda czasu, żeby 
o tym mówić.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.
W pierwszej kolejności proponujemy przegłoso-

wać poprawki, które zostały przygotowane przez Biuro 
Legislacyjne. Wszystkie możemy przegłosować łącznie.

Czy one budzą wątpliwość kogoś z senatorów?
Wszystkie zostały zaakceptowane. Chyba tak… Już 

teraz nie wiem… Wszystkie czy nie wszystkie?
(Głos z sali: Wszystkie, wszystkie, tak.)
Wszystkie były pozytywnie zaopiniowane?
Jeszcze raz pytam, Pani Minister, czy wszystkie przy-

gotowane poprawki przez Biuro Legislacyjne zostały za-
akceptowane.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Tak, oczywiście, zgadzamy się z nimi.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Czy możemy głosować łącznie, Panowie Senatorowie? 

Nie ma wątpliwości.
Kto jest za przyjęciem poprawek? (6)
Jednogłośnie za.
Teraz poprawka dotycząca siedziby. Zostały zgłoszone 

dwie propozycje: Bydgoszcz i Łódź.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za tym, aby siedzibą rzecznika była Łódź? (3)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Kto jest za tym, aby siedzibą rzecznika była 

Bydgoszcz? (1)
Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał od głosu? (2)
W ten sposób na siedzibę rzecznika została wybrana 

przez komisję Łódź.
Na senatora sprawozdawcę proponuję senatora Sitarza.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Proszę bardzo. Senator Sitarz.

Senator Witold Sitarz:
Idąc dalej tym tropem, spełnię obietnicę, którą złoży-

łem. Mimo że nie jestem z Bydgoszczy, zgłaszam formal-
nie Bydgoszcz, która złożyła pisemnie ofertę lokalizacji 
u siebie. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Proszę. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje po-

prawek?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Sąd mediacyjny?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
O tym będzie decydował… Przecież rzecznik finansowy 

będzie budował całą strukturę, prawda?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: To nie jest przedmiotem ustawy.)
Proszę pani, czy to jest przedmiotem ustawy? Wpisuje 

się gdzieś w ustawie sąd mediacyjny?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przecież pani odpowiedziała sobie na pytanie. No pro-

szę pani… Jeżeli jest wpisane, że w siedzibie rzecznika… 
Nie wiem nawet, czy jest tak wpisane. Jeżeli jest tak napi-
sane, to tam będzie.

(Senator Janusz Sepioł: To tylko potwierdza, że trzeba 
tę instytucję zlokalizować poza Warszawą.)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
…W każdej chwili, w każdej sprawie może zabrać 

głos.

Rzecznik Ubezpieczonych 
Aleksandra Wiktorow:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Znaczy oczywiście stanowisko rządu jest takie, jakie 

zostało zaprezentowane w projekcie ustawy. Chciałabym 
prosić państwa senatorów o zrozumienie. Pan mecenas 
przedstawił argumenty. Jeśli nie przekonują państwa argu-
menty prokonsumenckie, o łatwym dostępie do rzecznika, 
to może jednak istotny będzie argument, że rzecznik i jego 
pracownicy muszą na co dzień współpracować z instytu-
cjami, których pan senator Kleina jeszcze nie przeniósł 
z Warszawy. Jak pan senator przeniesie i Ministerstwo 
Finansów, i KNF, i UOKiK, to wtedy niech rzecznik idzie 
za nimi. Na razie jednak te instytucje, z którymi musi 
być bardzo bliska współpraca, są w Warszawie. Chcemy 
przecież stworzyć instytucję, która będzie dobrze funk-
cjonować, pomagać ludziom. Tymczasem na wejściu 
utrudniamy jej w ogóle funkcjonowanie. Bardzo proszę 
jednak o przyjęcie takiego projektu, jaki jest w przedło-
żeniu poselskim.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Teraz drugi filar, czyli ochrona konsumenta na rynku 
pożyczek i kredytów, w szczególności na rynku pożyczek 
pozabankowych. Często słyszymy o przypadkach zawie-
rania przez konsumentów umów, tak zwanych chwilówek, 
które są obarczone bardzo wysokimi kosztami i powodują 
popadanie konsumentów w spiralę zadłużenia. Po to, żeby 
unikać takich sytuacji, regulujemy problem pozaodsetko-
wych kosztów pożyczek. Wprowadzamy dwa limity. Jeden 
limit stały, który wynosi 25% kwoty kredytu, niezależny od 
okresu kredytowania, i drugi limit – 30% w skali roku, czyli 
uzależniony od tego, na jak długo jest udzielana pożyczka, 
co w skali miesiąca daje 2,5% kwoty pożyczki.

Dlaczego dwa limity? Początkowo w projekcie ministra 
finansów była mowa o jednym stałym limicie. W toku kon-
sultacji społecznych, międzyresortowych, a także z przed-
stawicielami rynku finansowego i instytucji pożyczkowych 
ustaliliśmy, że tak naprawdę funkcjonują podmioty, które 
mają różne modele biznesowe. Są podmioty, które udzie-
lają pożyczek krótkoterminowych ze spłatą tak zwaną 
balonową, czyli cała pożyczona kwota zostaje spłacona 
jednorazowo. Są podmioty, które udzielają pożyczek śred-
nioterminowych, ze spłatą ratalną w systemie miesięcznym 
lub tygodniowym, na okres od trzech miesięcy do roku. 
I są też na rynku podmioty, które udzielają pożyczek dłu-
goterminowych, z okresem spłaty nawet do czterech lat. 
I właśnie po to, żeby te różne modele biznesowe mogły 
nadal funkcjonować, ustaliliśmy te dwa limity. Pierwszy, 
stały, wiąże się z tym, że firma musi ponieść koszty zwią-
zane z przygotowaniem umowy, sprawdzeniem zdolności 
kredytowej, sprawdzeniem wiarygodności klienta. To jest 
stały limit. Drugi limit, zmienny w skali roku, jest związany 
z monitorowaniem ryzyka niespłacania pożyczki.

Ponadto projekt odpowiada na istotny problem, sygna-
lizowany przez prezesa UOKiK wielokrotnie, przedłużania 
przez firmy pożyczkowe udzielonych pożyczek na kolejne 
okresy. Staramy się ograniczyć możliwość rolowania długu 
i popadania klientów w spiralę zadłużenia. Dotychczas tak 
to wygląda: pożyczam 1 tysiąc zł czy 100 zł na tydzień… 
Niech będzie 1 tysiąc zł. Pożyczam 1 tysiąc zł na tydzień. 
Koszt pożyczki to jest na przykład 100 zł. Nie mam jednak 
pieniędzy, żeby zwrócić pożyczkę, więc firma pożyczkowa 
mówi: dobrze, to przedłużymy ten okres do czternastu dni 
i za te siedem dni zapłacisz na przykład kolejne 100 zł.

I teraz my proponujemy, aby firma nie mogła pobierać 
dodatkowych opłat z tego tytułu. Jeśli w ciągu stu dwudzie-
stu dni od dnia udzielenia pożyczki dojdzie do przedłużenia 
terminu spłaty, to limit kosztów pozaodsetkowych będzie 
stanowiła ta kwota, która została pobrana pierwotnie.

Kolejne sprawy, które reguluje nasza ustawa. 
Wprowadzamy też zasadę, że jeśli między firmą a konsu-
mentem nie dojdzie do podpisania umowy, to wszystkie 
koszty, które klient musiał ponieść w związku z umową 
kredytową czy w ogóle musiał ponieść na rzecz tej firmy, 
muszą być mu zwrócone. Czyli odstąpienie od umowy 
musi być bezpłatne.

Problemem były też zawsze koszty windykacji. To zna-
czy częsta była praktyka wysyłania monitu konsumentowi 
e-mailem i esemesem, a koszt upomnień wynosił nawet 
40 zł. Postępowanie windykacyjne w ogóle opiewało na 
kwotę, na przykład,100 zł, a gdy prowadził to podmiot 

Zgoda?
(Senator Witold Sitarz: Tak.)
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, są jeszcze kwestie, o których przedys-

kutowanie prosiliśmy panią minister, Biuro Legislacyjne, 
a także KNF, tak żeby ewentualnie przygotować poprawki. 
Dobrze?

Teraz ostatni punkt.
Najpierw jednak zrobimy pięć minut przerwy.
Dziękuję bardzo wszystkim gościom, którzy przyszli 

w związku z tą ustawą.
Kolejna będzie ustawa o nadzorze nad rynkiem finan-

sowym. To już pójdzie sprawnie.
(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Myślę, że teraz już pójdzie sprawniej i szybciej, bo na 

szczęście ta ustawa jest niekontrowersyjna.
Tak więc rozpatrujemy ustawę o zmianie ustawy 

o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych in-
nych ustaw. Ustawa została poparta przez posłów prawie 
w 100%, a więc to jest rzeczywiście duża wartość.

Pani Minister, prosimy o krótką prezentację ustawy 
o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 
oraz niektórych innych ustaw.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Panie Przewodniczący, tak naprawdę krótko chyba się 

nie da, bo ustawa jest dosyć złożona…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Oczywiście.)
…i reguluje dużą materię, ale oczywiście postaram się 

jak najbardziej skrócić swoje wystąpienie.
Otóż jest to projekt rządowy, który ma dwa cele. Po 

pierwsze, obejmujemy ochroną osoby zawierające umowy 
z podmiotami niepodlegającymi nadzorowi KNF, czyli 
klientów firm pożyczkowych. Po drugie, chronimy kon-
sumentów przed nielegalną, nieuczciwą działalnością pod-
miotów na rynku finansowym, takich podmiotów, które 
w sposób nieuprawniony zbierają depozyty, czyli narażają 
oszczędności Polaków na stratę. Po to, żeby osiągnąć ten 
drugi cel, czyli chronić konsumentów przed nielegalną i nie-
uczciwą działalnością, poszerzamy uprawnienia Komisji 
Nadzoru Finansowego. Dostaje ona kompetencje prowa-
dzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów 
podejrzewanych o to, że prowadzą działalność nielegalną. 
Regulujemy także zakres współpracy KNF z prokuraturą, 
sposób przekazywania pewnych informacji do prokuratury, 
co umożliwi wszczęcie postępowania karnego w sposób 
bardziej efektywny. Przewidujemy także podwyższenie 
sankcji karnej za wykonywanie działalności bankowej bez 
zezwolenia. Do tej pory było to zagrożone karą pozbawie-
nia wolności do lat trzech i grzywną do 5 milionów zł, teraz 
proponujemy, żeby kara pozbawienia wolności była do lat 
pięciu i żeby grzywna wynosiła do 10 milionów zł. Tak że 
to jest jeden filar projektu, czyli kompetencje KNF i sankcje 
za nielegalną działalność na rynku usług finansowych.



w dniu 28 lipca 2015 r. 37

ponuje określoną wiedzą, dokumentem lub nośnikiem. My 
proponujemy, aby dookreślić, że wezwać można każdego, 
kto dysponuje wiedzą, dokumentem lub nośnikiem nie-
zbędnym w postępowaniu. Chodzi o to, aby nie wzywać 
do przedłożenia tych materiałów w sytuacji, w której organ 
nie jest pewien, że są one niezbędne.

Uwaga trzecia dotyczy art. 18g ust. 1. Jest tu propozycja 
poprawki, która ma zapewnić ustawie spójność i wyelimi-
nować ewentualne wątpliwości. Chodzi o to, że w przepisie 
napisano, że przewodniczący KNF może zarządzić zajęcie 
dokumentu, podczas gdy z innych ustępów tego przepisu 
wynika, że zajęcie dokumentów następuje w drodze po-
stanowienia.

Uwaga czwarta dotyczy art. 18g ust. 5. Jest to przepis, 
który daje podstawę do składania zażalenia na postanowie-
nie o zajęciu dokumentów lub innych informacji pobranych 
w postępowaniu wyjaśniającym. Ten przepis w pewnym 
zakresie wyłącza stosowanie kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego w odniesieniu do rozpatrywania zażaleń. 
Wydaje się, że można by pozostawić pełne odesłanie do 
k.p.a. Chodzi o to, aby organ mógł odstąpić od zasady, że 
wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania zajęcia, 
ponieważ taką podstawę daje mu k.p.a., a zostanie ona 
wyłączona tym przepisem, oraz aby poprzez odesłanie do 
k.p.a. posługiwać się pojęciem interesu prawnego, a nie 
pojęciem naruszenia praw podmiotu. Pojęcie interesu 
prawnego jest jasne, obudowane także już orzecznictwem 
i doktryną.

Uwaga piąta to jest kwestia legislacyjna. Chodzi o to, 
aby uporządkować ustawę zgodnie z zasadami techniki 
prawodawczej.

Uwaga szósta jest konsekwencją innego przepisu 
ustawowego. Chodzi o to, aby konstrukcje dotyczące 
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji 
stanowiących tajemnicę bankową były w całej ustawie 
spójne.

Uwaga siódma jest to w istocie uwaga legislacyjna.
Uwaga ósma również sprowadza się do tego, aby prze-

pis odsyłający był zgodny z przepisem, do którego nastę-
puje odesłanie.

Uwaga dziewiąta to uwaga doprecyzowująca. Chodzi 
o to, aby art. 28a ustawy o kredycie konsumenckim był do-
precyzowany w taki sposób, żeby jasno z niego wynikało, 
że niezwłocznemu zwrotowi podlegają opłaty i inne koszty 
uiszczone przez konsumenta przed zawarciem umowy, ale 
pozostające w związku z jej zawarciem.

Uwaga dziesiąta to jest konsekwencja art. 59a ust. 4 
ustawy o kredycie konsumenckim. Ten przepis zakazuje 
powoływania do zarządu rad nadzorczych komisji rewizyj-
nej lub na stanowisko prokurenta instytucji pożyczkowej 
osób, które były skazane za przestępstwa przeciwko wia-
rygodności dokumentu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za 
przestępstwa skarbowe. Ten katalog nie odpowiada jed-
nak oświadczeniu o niekaralności, które mają składać te 
podmioty. Propozycja poprawki zmierza do tego, aby te 
przepisy były ze sobą skorelowane.

Uwaga jedenasta zawiera propozycję poprawki, któ-
ra ma zapewnić ustawie zgodność z ustawą o Krajowym 
Rejestrze Karnym.

zewnętrzny, to koszty sięgały nawet 400 zł. Dlatego też 
wprowadziliśmy zasadę, że koszty windykacyjne są wli-
czone w koszty odsetek za opóźnienie, czyli kredyt ma 
odsetki kapitałowe, odsetki za opóźnienie, dwa limity po-
zaodsetkowe i jakby nie może mieć niczego więcej, znaczy 
żadnych dodatkowych opłat z tytułu windykacji.

Wprowadzamy też pewne wymogi formalne wobec 
firm, które mogą prowadzić działalność pożyczkową. One 
muszą mieć określoną formę prawną, to znaczy muszą 
być spółką kapitałową i mieć kapitał założycielski, który 
wynosi co najmniej 200 tysięcy zł.

Teraz kwestie wymiany informacji pomiędzy rejestrami 
kredytowymi a firmami pożyczkowymi. Wprowadzamy 
zasadę, że firmy pożyczkowe mogą korzystać z Biura 
Informacji Kredytowej niejako w dwie strony, to znaczy 
i korzystać z informacji, które znajdują się w tym biurze, 
i biuru udzielać informacji. Chodzi nam oczywiście o bez-
pieczeństwo rynku i poszczególnych konsumentów, ale 
przede wszystkim o to, żeby instytucja pożyczkowa, a także 
bank mogły dobrze ocenić zdolność kredytową klienta.

Przedkładany projekt, Panie Przewodniczący, Wysoka 
Komisjo, przede wszystkim ma na celu ochronę konsumen-
tów na rynku finansowym. Konsument zawsze jest słabszą 
stroną w stosunku umownym z przedsiębiorcą. Uważamy, 
że tym projektem staramy się zapewnić mu odpowiednią 
ochronę, ustawa do tego zmierza. Bardzo proszę Wysoką 
Komisję o jej przyjęcie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Teraz Biuro Legislacyjne.
Panie Mecenasie, prosimy o uwagi.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Maciej Telec:
Dziękuję bardzo.
Chciałbym zwrócić uwagę państwa na kilka kwestii, 

które być może wymagają korekty w ustawie. One są 
szczegółowo opisane w opinii, tak więc tylko krótko je 
przedstawię.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Pani Minister, dys-
ponujecie państwo zestawieniem poprawek, tak? Dobrze.)

Uwaga pierwsza sprowadza się w istocie do zapewnie-
nia ustawie wewnętrznej spójności. Chodzi o art. 18a ust. 2, 
który określa jako zasadę wyjątek, że w postępowaniu wy-
jaśniającym nie przeprowadza się dowodów z opinii bie-
głego, przesłuchania ani innych czynności wymagających 
spisania protokołu. Tymczasem w zdaniu drugim w tym 
przepisie określono wyjątki od tej zasady, to znaczy sytu-
acje, w których należy taki protokół spisać.

Poprawka sprowadza się do tego, aby czynności określo-
ne jako niezbędne do zaprotokołowania odpowiadały prze-
pisom materialnym, które są podstawą tych czynności.

Po kolei omówić wszystkie?
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Chyba tak.)
Uwaga druga jest konsekwencją art. 18 ust. 3. Przepis 

ten stanowi, że do złożenia oświadczenia lub pisemnych 
albo ustnych wyjaśnień można wezwać każdego, kto dys-
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prowadzi postępowanie, tak naprawdę na etapie zbierania 
dokumentów nie jest w stanie stwierdzić, czy one będą 
później niezbędne na potrzeby postępowania, czy nie. On 
musi zgromadzić materiał dowodowy. Tak że nie wydaje 
nam się, żeby obawy pana legislatora się zmaterializowały, 
to znaczy że pracownik prowadzący postępowanie będzie 
mógł żądać właściwie każdego dokumentu. Zakres jego 
działania określa upoważnienie, z którym on przychodzi do 
podmiotu, tam jest wskazany zakres postępowania i poza 
ten zakres pracownik nie może wyjść. Dlatego nie podzie-
lam tych obaw.

Jeżeli chodzi o trzecią uwagę, to z nią się zgadzamy, 
rozumiemy, że trzeba doprecyzować, że chodzi o postano-
wienie o zajęciu przedmiotu.

Teraz uwaga czwarta, dotycząca pewnej nieścisłości, 
na którą wskazał pan legislator. Celowo jest taki zapis. 
To znaczy w art. 18a, w którym wprowadzamy w ogóle 
postępowanie wyjaśniające, wskazujemy, że do tego postę-
powania nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego, chyba że tak stanowią pozostałe przepi-
sy. I jeżeli chodzi o krąg osób, które mogą wnieść zażalenie 
na postanowienie, to on jest celowo ograniczony do tych, 
których prawa zostały naruszone. Chodzi o to, żeby nie 
każda osoba, która wykaże interes prawny, bo tutaj mogą 
się pojawiać kontrahenci podmiotu, mogła wnieść zażale-
nie. Żeby podmiot, który jest objęty kontrolą… Chcemy 
ten krąg ograniczyć, stąd też celowo posłużono się takim 
sformułowaniem. Jeśli zaś chodzi o sam tryb wnoszenia 
zażalenia, to rzeczywiście będzie się stosowało przepisy 
kodeksu postępowania administracyjnego. I z tym się jak 
najbardziej zgadzamy.

Propozycja piąta nie budzi naszych wątpliwości.
Jeżeli chodzi o uwagę szóstą, to mamy pewne wątpli-

wości. Ja rozumiem chęć zapewnienia spójności pomię-
dzy poszczególnymi przepisami, tylko proszę zauważyć, 
że art. 105a ust. 2 dotyczy sytuacji, w której informacje 
są przetwarzane po wygaśnięciu zobowiązania. Czyli ja 
rozumiem to w ten sposób: spłaciłam już swój kredyt, 
ale wyrażam zgodę, żeby informacje o tym, że kiedyś 
miałam takie zobowiązanie, były przetwarzane. W tej sy-
tuacji możliwość odwołania zgody w każdym czasie ma 
sens, bo instytucja może w nieskończoność przetwarzać 
moje dane. Tak że jeżeli ja sobie tego nie życzę, mogę 
zgodę odwołać. Z kolei art. 105 ust. 4 dotyczy sytuacji, 
w której zamierzam zawrzeć umowę z jakimś podmiotem 
– bankiem czy firmą pożyczkową – i świadomie wyrażam 
zgodę na to, żeby ta firma, instytucja zasięgnęła informacji 
o mnie w Biurze Informacji Kredytowej. I teraz proszę so-
bie wyobrazić sytuację, w której taka zgoda jest wyrażona 
w formie elektronicznej. Aplikuję, powiedzmy, o szybką 
pożyczkę przez internet. Wyrażam zgodę, żeby zasięgnięto 
informacji o mnie. Firma wstępuje do Biura Informacji 
Kredytowej, sprawdzając moje zapytanie. I w tym momen-
cie ja się rozmyślam i wycofuję zgodę. Jest więc pytanie, 
co się wtedy dzieje. Czy firma działa niezgodnie z pra-
wem? Czy nastąpiło tutaj naruszenie pewnych przepisów? 
Dlatego uważamy, że akurat w wypadku świadomej zgody 
na to, że zamierzam zawrzeć umowę czy też dokonać innej 
czynności prawnej z podmiotem, nie powinno być tego 
doprecyzowania.

Uwaga dwunasta to propozycja korekty przepisu karne-
go, ponieważ w tej chwili przepis ten stanowi, że grzywnie 
albo karze pozbawienia wolności podlega ten, kto, będąc 
kredytodawcą, nie spełnia warunków, jakie zostały na ten 
podmiot nałożone. Trzeba pamiętać o tym, że kredytodawca 
jest osobą prawną, więc nie podlega odpowiedzialności kar-
nej. Odpowiedzialności powinien podlegać, jak się wydaje, 
ten, kto działa w imieniu albo w interesie tego podmiotu. To 
określenie jest używane w ustawach finansowych, na przy-
kład w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Ostatnia uwaga dotyczy błędnego, jak się wydaje, ode-
słania w przepisie o wejściu w życie ustawy. Jest to kon-
sekwencja tego, że w Sejmie doszło do zmiany numeracji 
przepisów ustawy i w związku z tym przepis, który miał 
wchodzić w życie po upływie dwunastu miesięcy od dnia 
ogłoszenia, wszedłby w życie chyba 1 stycznia. Tak więc 
jeżeli jest to błąd, należy ten przepis zmodyfikować.

Jeśli chodzi o trzy kwestie zawarte w punkcie ozna-
czonym rzymską czwórką, to wydaje mi się, że one nie 
wymagają komentarza. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabela 

Leszczyna: Bardzo proszę, żeby pani dyrektor krótko od-
niosła się do każdej propozycji.)

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Rynku Finansowego 
w Ministerstwie Finansów 
Agnieszka Wachnicka:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo! Szanowni 

Państwo!
Jeżeli chodzi o propozycję pierwszą, to my się zgadza-

my z nową redakcją ust. 2. Mamy jednak pewne wątpliwo-
ści co do brzmienia ust. 4, w którym odsyłamy do ust. 2, 
gdzie mówi się, że upoważniony pracownik może otrzymy-
wać od podmiotu kopie dokumentów i nośników. I to jak 
najbardziej zostało uchwycone. Z kolei w ust. 3 mówimy, 
że on może samodzielnie sporządzać kopie, czyli niejako 
przejmować nośniki i oryginały dokumentów po to, żeby 
je skopiować. W zapisie, który tutaj jest, mówi się o spo-
rządzeniu protokołu ze sporządzenia kopii. Tymczasem 
wydaje się, że powinno zostać uchwycone przekazanie, 
znaczy protokół powinien być sporządzony z przekazania 
materiałów, które pracownik odebrał, oryginałów doku-
mentów, a nie ze sporządzenia kopii. Tak więc ewentualnie 
wymagałoby to doprecyzowania. Ale pierwsza część tej 
zmiany nie budzi wątpliwości.

Jeżeli chodzi o propozycję drugą, ona nie budzi wąt-
pliwości. To znaczy doprecyzowanie przepisu, tak aby 
było tam sformułowanie „niezbędne dla dalszego postę-
powania”, może się okazać problematyczne i rodzić pewną 
pokusę nadużycia ze strony podmiotu kontrolowanego, 
polegającą na kwestionowaniu tego, że dokumenty były 
niezbędne. Przy czym upoważniony pracownik, który 
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to udziela kredytów, nie spełniwszy wymogów. Obawiamy 
się, że redakcja zaproponowana przez pana legislatora bę-
dzie zawężała to pojęcie, ale być może jesteśmy w stanie 
dopracować przepis tak, żeby on oddał naszą intencję.

Propozycję trzynastą akceptujemy.
Pozostałe propozycje, redakcyjne, również. Dziękuję 

bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Trzynasta jest zaakceptowana. W dwunastej ewentual-

nie można wprowadzić jakieś zmiany. I te trzy propozycje 
redakcyjne także zostały zaakceptowane. Dobrze.

Proszę państwa, znamy stanowisko rządu w sprawie 
poprawek.

Przystępujemy do dyskusji.
Proszę bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać 

głos? Jest parę osób chętnych. Prosimy po kolei. Króciutko. 
I nie ma potrzeby powtarzania, jeżeli ktoś wcześniej już 
powie to samo.

Proszę bardzo. Pierwszy pan siedzący po prawej stronie.

Radca Prawny 
w Związku Banków Polskich 
Piotr Brewiński:
Dzień dobry.
Piotr Brewiński, Związek Banków Polskich.
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! 

Szanowni Państwo!
W imieniu Związku Banków Polskich chcielibyśmy kró-

ciutko zgłosić dwie propozycje poprawek. Przekazaliśmy je 
na ręce pana przewodniczącego i na ręce senatorów.

Propozycje te sprowadzają się do uwzględnienia de fac-
to intencji, która towarzyszyła sporządzeniu projektu, wyni-
kającej z samego uzasadnienia w odniesieniu do wyłączenia 
z zakresu art. 36a–36c nie tylko karty kredytowej, wyłą-
czonej na podstawie przepisu art. 36d, lecz także kredytów 
w rachunku oszczędnościowo-kredytowym. W uzasadnie-
niu projektu ustawy wprost wskazano, że wyłączenie to 
powinno też obejmować kredyt w rachunku oszczędnościo-
wo-kredytowym. Częściowo jest to jakby uwzględnione 
przez wyłączenie wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy o kredy-
cie konsumenckim, jednak art. 4 ust. 2 wyłącza tylko część 
kredytu w rachunku oszczędnościowo-kredytowym, a nie 
wszystkie rodzaje tego typu rachunków. W związku z tym 
proponujemy doprecyzowanie, że przepisów art. 36a–36c 
nie stosuje się do umowy o kredyt w rachunku oszczędno-
ściowo-kredytowym, o którym mowa w art. 5 pkt 4 ustawy 
oraz – tak jak w dotychczasowym brzmieniu – umowy 
o kartę kredytową, o której mowa w art. 2 pkt 15 lit. a i lit. b 
ustawy o usługach płatniczych.

Druga propozycja sprowadza się do skreślenia art. 8, 
który de facto ogranicza zastosowanie nowo dodawanego 
przepisu art. 481 §21 i §23 kodeksu cywilnego. Mamy tu-
taj wątpliwość wynikającą z tego, że ograniczenie wpro-
wadzane w odniesieniu do nowych czynności prawnych, 
które będą podejmowane po wejściu w życie tego przepisu, 
nie będzie mogło się odnosić do wieloletnich umów kre-

Teraz uwaga siódma. Rzeczywiście, tak jak sugeruje 
pan legislator, jest zmiana legislacyjna, aczkolwiek wydaje 
nam się, że ten przepis powinien zostać w formie niezmie-
nionej, gdyby to było możliwe, bo to podwójne zastrzeżenie 
dotyczy jednak sytuacji, w której są pewne wyjątki, czyli 
jest ust. 2, ale wyjątkiem od niego jest ust. 3. Stąd też po-
jawia się to pierwsze zastrzeżenie. A to, co pan legislator 
proponuje skreślić, czyli wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2a”, 
dotyczy formy, w jakiej jest udzielana zgoda na przekazanie 
informacji z Biura Informacji Kredytowej. Co do zasa-
dy przyjęliśmy, że jest to forma pisemna, a jako wyjątek 
jest dopuszczona forma elektroniczna. Wydaje nam się, 
że to drugie zastrzeżenie również powinno zostać, chyba 
że znajdziemy jakiś inny sposób na sformułowanie tego 
przepisu, tak żeby on nie budził wątpliwości pod względem 
legislacyjnym.

Jeżeli chodzi o propozycję ósmą, to się z nią zgadzamy.
Co do propozycji dziewiątej mamy pewne wątpliwości. 

Ja rozumiem chęć doprecyzowania, że chodzi o koszty, 
które pozostają w związku z zawarciem umowy, ale ten 
przepis celowo jest sformułowany w sposób trochę ogól-
ny i niedookreślony. Po prostu kreatywność niektórych 
podmiotów okazała się wręcz nieograniczona. Niedługo 
powstaną nowe kategorie kosztów, które nie są związane 
z zawarciem umowy albo przynajmniej tak będzie to opi-
sywane, czyli jako koszty, które konsument musi ponieść, 
ale niekoniecznie związane z zawarciem umowy. I one by 
nam wypadły z tego przepisu, pozostałby więc problem 
patologii na rynku, które tą ustawą próbujemy właśnie 
wyeliminować.

Uwaga dziesiąta. Celowo została zawężona informacja 
wyłącznie do przestępstw skarbowych. Ustawa wymaga, 
aby firma pożyczkowa miała formę prawną spółki kapita-
łowej, a spółki kapitałowe w momencie wpisywania ich do 
Krajowego Rejestru Sądowego… Tam jest katalog prze-
stępstw, które uniemożliwiają wpisanie członka zarządu do 
Krajowego Rejestru Sądowego, i on się pokrywa z naszym 
katalogiem, oprócz jednego przestępstwa, mianowicie prze-
stępstwa skarbowego. Dlatego też tutaj zostało wymienione 
tylko jedno przestępstwo. Zakładamy, że podmiot zostanie 
sprawdzony na etapie wpisywania go do KRS na podstawie 
przepisów, których stosowanie jest wymagane w kodeksie 
spółek handlowych.

Jeżeli chodzi o propozycję jedenastą, zastąpienie wy-
razu „zaświadczenie” wyrazami „informacja o osobie”, to 
art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wskazuje, że 
informacja o osobie ma postać zaświadczenia w rozumieniu 
działu VII kodeksu postępowania administracyjnego. Tak 
więc wydaje nam się, że dotychczasowa redakcja jest jak 
najbardziej prawidłowa.

Propozycja dwunasta. Rozumiem intencję, ale może 
powiem, jaki był nasz cel. Być może uda się…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jedenastka nie.
Powiem może, jaki był nasz cel. Sformułowanie „kto, 

będąc kredytodawcą” w rozumieniu art. 5 ust. 2a obejmuje 
przypadki, kiedy podmiot nie jest spółką prawa handlowe-
go, tylko osobą fizyczną, która nie spełnia wymogów zarzu-
conych ustawą i mimo to dokonuje takich czynności. Nie 
jest instytucją pożyczkową w rozumieniu ustawy, a pomimo 
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Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Teraz panowie, po kolei. Najpierw pan, 

który siedzi na końcu pan.
Proszę się przedstawić.

Radca Prawny Stefan Cieśla:
Stefan Cieśla, radca prawny.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: I proszę powie-

dzieć, kogo pan reprezentuje.)
Reprezentuję… Jestem tutaj obserwatorem z ramienia 

mojej kancelarii, która zajmuje się zagadnieniami rynku 
pożyczkowego, Kancelarii Radcy Prawnego Stefan Cieśla. 
Tak jest w zgłoszeniu.

Szanowna Komisjo! Panie Przewodniczący!
Pani minister powiedziała, iż ustawodawca wprowadza 

dwa limity, limit stały oraz limit odsetkowy, ponieważ mię-
dzy innymi są pożyczki trzy-, czteroletnie. Jest to bardzo 
słuszne stanowisko, które prezentuje nasza kancelaria od 
bardzo długiego czasu. Niestety ta ustawa wprowadza jesz-
cze jeden limit, mianowicie górny limit pożyczek, których 
koszty nie mogą przekroczyć 100% wartości pożyczki. 
I w tym momencie, Szanowna Komisjo, ta ustawa staje 
się niezgodna z prawem, niezgodna z konstytucją, ponie-
waż wyklucza z rynku cały sektor pożyczek udzielanych 
na dłuższy okres niż dwa lata. Przeciętny koszt pożyczki 
pozabankowej wynosi około 40%. Oznacza to, że na rynku 
nie będą udzielane pożyczki na okres dłuższy niż trzy lata 
– tutaj opłata wynosi 120%, a to znacząco utrudni życie 
przede wszystkim konsumentom.

W tej sytuacji, Szanowni Senatorowie, wnoszę o to, 
abyście rozważyli możliwość zmiany ustawy poprzez wy-
kreślenie w art. 36a ust. 2, wprowadzającego ten dodatkowy 
limit, o którym pani minister również nie była łaskawa 
wspomnieć. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Ustawa oczywiście była sprawdzana pod względem 

konstytucyjności, zgodności z konstytucją. Otrzymaliśmy 
także kilka ekspertyz przygotowanych przez różne grupy 
interesów. I ten problem nie był podnoszony jako dys-
kredytujący ustawę ani przez rząd, ani przez także Biuro 
Legislacyjne. Ale wszystkie racje, które zostały przedsta-
wione w różnych opiniach, przyjmujemy i analizujemy.

Proszę bardzo. Teraz następna osoba.
Pan, tak?

Przedstawiciel 
Związku Polskiego Leasingu 
Bartłomiej Bronisz:
Dzień dobry. Bartłomiej Bronisz, Związek Polskiego 

Leasingu, który jest członkiem Konfederacji Lewiatan.
Mam drobną uwagę do definicji instytucji pożyczko-

wej. Wydaje się, że intencją tej ustawy nie jest objęcie nią 
instytucji leasingowych. Tak wynika z uzasadnienia samej 
treści przepisów. Wydaje się, że w związku z tym należy 

dytowych, na przykład umów o kredyt hipoteczny. Takie 
umowy są zawierane na okresy kilkudziesięcioletnie. Tak 
że przepisy te nie mogłyby znaleźć zastosowania do tego 
typu umów. W związku z tym proponujemy ujednolice-
nie, tak aby ten przepis miał zastosowanie do wszystkich 
umów, które będą obowiązywały z dniem wejścia w życie 
tego przepisu.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Dopiero dzisiaj, przed samym posiedzeniem komisji 

panowie przynieśliście te uwagi.
(Radca Prawny Związku w Banków Polskich Piotr 

Brewiński: Tak, one zostały…)
One są na tyle istotne, że wymagałyby wcześniejszego 

przedyskutowania przez prawników, panią dyrektor w mi-
nisterstwie itd. Trudno jest w tak szczegółowej sprawie od 
razu przygotować jakieś poprawki.

Proszę bardzo. Teraz pan.

Dyrektor 
Departamentu Prawno-Legislacyjnego 
w Konferencji 
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 
– Związku Pracodawców Marcin Czugan:
Bardzo dziękuję.
Marcin Czugan, Konferencja Przedsiębiorstw 

Finansowych.
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo! 

Szanowna Pani Minister!
Zgłosiliśmy uwagę, która ma charakter wyłącznie do-

precyzowujący. Chodzi o definicję instytucji pożyczko-
wej. Zgodnie z aktualnym brzmieniem definicji instytucji 
pożyczkowej za instytucję pożyczkową można byłoby 
uznać podmiot zawierający z konsumentem umowę, która 
w ustawie o kredycie konsumenckim nazywa się umową 
o odroczenie spełnienia świadczenia pieniężnego, potocznie 
zwana ugodą. To jest umowa, która restrukturyzuje zadłu-
żenie konsumenta. W praktyce rynkowej takie umowy są 
zawierane przez fundusze sekurytyzacyjne, które są specjal-
nym typem funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Gdyby 
traktować literalnie definicję instytucji pożyczkowej, ozna-
czałoby to, że do tych podmiotów, do funduszów sekury-
tyzacyjnych należy stosować wymogi dotyczące kapitału 
zakładowego, formy organizacyjno-prawnej, a to z kolei 
doprowadziłoby do powstania bardzo istotnej luki prawnej, 
ponieważ ustawa o funduszach inwestycyjnych nie przewi-
duje takich cech tych podmiotów. Fundusz inwestycyjny 
zamknięty nie ma kapitału zakładowego, chociażby.

Dlatego proponujemy wyłącznie doprecyzowanie defini-
cji instytucji pożyczkowej poprzez wskazanie, że jest to kre-
dytodawca inny niż podmiot, którego działalność polega na 
udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia 
konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego. 
Aktywność tych podmiotów nadal pozostaje w sferze ustawy 
o kredycie konsumenckim. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, 
że nie są one instytucją pożyczkową. Instytucją pożyczkową 
po prostu one nie są. Dziękujemy uprzejmie.
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że skutkiem wprowadzenia tego limitu będzie po prostu 
wzrost poziomu zadłużenia konsumentów. I to trzeba jasno 
powiedzieć. Limit, czy tego chcemy, czy nie, preferuje 
określony model biznesowy, to jest udzielanie pożyczek 
średnioterminowych. Widać, że podmioty, które w tym 
modelu prowadzą swój biznes, poradzą sobie najlepiej. 
Jednak limit został określony na takim poziomie, że pro-
dukty krótkoterminowe i długoterminowe po prostu zostaną 
wyeliminowane z rynku. Istotną kwestią jest to, że konsu-
menci korzystający z produktów krótkoterminowych i na 
niewielkie kwoty, po ich wyeliminowaniu z rynku zostaną 
niejako zmuszeni do skorzystania z produktów na wyższą 
kwotę, na dłuższy termin spłaty, które finalnie i nominalnie 
są droższe, a więc zadłużą się jeszcze bardziej. A często 
jest tak, że oni mają potrzebę bliską przymusu skorzystania 
z tych produktów. Nie wiem, czy taka jest intencja usta-
wodawcy. Przypuszczam, że nie, ale taki będzie skutek 
wprowadzenia tych przepisów.

Jeszcze krótko odniosę się do art. 36b i c, to jest tak 
zwanej reguły stu dwudziestu dni, jak my ją nazywamy. 
O niej się dużo mówi, że ma chronić konsumentów przed 
rolowaniem. Nic bardziej mylnego. Właśnie ta reguła 
konstytuuje i sankcjonuje prawnie możliwość trzykrot-
nego rolowania długu w ciągu roku i w efekcie zadłu-
żenie konsumenta wyniesie nie 55%, tak jak projektuje 
Ministerstwo Finansów, tylko nawet ponad 250%. Tak więc 
może przewyższyć ustawowy limit nawet pięciokrotnie. 
Przykładów furtek, różnego rodzaju obejść, które są zawar-
te w przepisach odnoszących się bezpośrednio do limitu, 
jest sporo. Kolejny przykład, art. 36d, gdzie wyłącza się 
karty kredytowe i w zasadzie, jeżeli ktoś będzie oferował 
kredyt w karcie kredytowej, to będzie mógł pobierać opłaty 
takie, jakie zechce. Nie wiem, czy intencją i projektodawcy, 
i państwa jako ciała ustawodawczego jest doprowadzenie 
de facto do sytuacji, w której wzrośnie poziom zadłużenia 
polskich konsumentów.

I ostatnia uwaga, która w piśmie przesłanym do pana 
przewodniczącego została przez nas podniesiona na wstę-
pie. Chodzi o propozycję dokonania poprawki w art. 2, 
bodajże, przedmiotowej ustawy, konkretnie o dokonanie 
zamiany obliczania odsetek maksymalnych za opóźnienie. 
To jest konkretnie art. 481 kodeksu cywilnego. Chciałbym 
zwrócić uwagę na to, że rząd przyjął już rozwiązanie 
w trakcie procedowania ustawy o zmianie ustawy o ter-
minach w transakcjach handlowych, w której zmienia się 
również sposób obliczania odsetek maksymalnych za opóź-
nienie. Co ciekawe, sposób ten jest zupełnie odmienny, na 
pewno o wiele bardziej probiznesowy i prokonsumencki. 
Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów zawartą 
w druku nr 999 obecnie mamy do czynienia z sytuacją, 
w której odsetki maksymalne za opóźnienie stanowią sze-
ściokrotność stopy lombardowej. Są zatem bardzo podat-
ne na duże wahania. Gdyby stopa lombardowa wyniosła, 
na przykład, 1%, wówczas odsetki spadłyby do sześciu 
i spłacanie zobowiązań byłoby w zasadzie nieopłacalne. 
Z drugiej strony, gdyby stopa lombardowa NBP podsko-
czyła do, powiedzmy, 6%, wówczas odsetki wynosiłyby 
36% w skali roku, co dla wielu konsumentów mogłoby 
być nie do udźwignięcia. Z tego też względu proponujemy 
przyjęcie rozwiązania, które pierwotnie zostało zgłoszone 

doprecyzować definicję instytucji pożyczkowej poprzez 
dodanie dodatkowego, krótkiego wyjątku, dotyczącego 
bezpośrednio instytucji leasingowych. Propozycja takiej 
poprawki znalazła się w piśmie Lewiatana, które zostało 
skierowane do komisji i jest zamieszczone na stronie in-
ternetowej. Tak że poddaję pod rozwagę, żeby instytucje 
leasingowe wyłączyć z tej definicji. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Kolejna osoba siedząca w tamtej części stołu.
Proszę bardzo.

Dyrektor do spraw Prawnych 
Związku Firm Pożyczkowych 
– Związku Pracodawców 
Paweł Grabowski:
Paweł Grabowski, Związek Firm Pożyczkowych.
Panie Przewodniczący, chciałbym krótko, mam nadzieję 

jak najkrócej, wypowiedzieć się na temat tego projektu. 
Jeżeli chodzi o jego założenia i cele, to one są jak naj-
bardziej słuszne i piękne. I gdyby te przepisy faktycznie 
gwarantowały osiągnięcie klarownych celów, to bez zająk-
nięcia poparlibyśmy cały projekt. Popieramy na przykład 
poszerzenie kompetencji KNF. To nie budzi żadnych wąt-
pliwości. Kwestia dotycząca wymiany informacji, wymiany 
danych pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej a insty-
tucjami pożyczkowymi, również nie budzi wątpliwości. 
Jednak kilka konkretnych przepisów budzi wątpliwości. 
Tak jak pan przewodniczący był łaskaw wspomnieć, prze-
słaliśmy opinie ekspertów konstytucjonalistów, między 
innymi profesora Banaszaka, profesora Chmaja, profesora 
Orłowskiego, z prośbą, żeby państwo senatorowie pochylili 
się nad wnioskami, które z tych opinii wynikają i zawartą 
w nich argumentacją.

Teraz odniosę się do konkretnych zarzutów. Chciałbym 
zauważyć, że w przypadku tak zwanego limitu opłat windy-
kacyjnych, czyli projektowanego art. 33a ustawy o kredycie 
konsumenckim, należy zwrócić uwagę przede wszystkim 
na dwie kwestie. Po pierwsze, błędem jest zaliczanie opłat 
windykacyjnych do instytucji odsetek. Opłaty windykacyj-
ne i odsetki to są dwie zupełnie różne instytucje. Opłaty 
windykacyjne mają na celu zrekompensowanie poniesio-
nych kosztów, natomiast odsetki stanowią formę odszkodo-
wania. Łączenie tych dwóch instytucji według naszej oceny 
jest błędem. Po drugie, jeżeli chodzi o włączenie opłat 
windykacyjnych do limitu tak zwanych odsetek, w praktyce 
doprowadzi to do sytuacji, w której wierzyciele nie będą 
dochodzili należności od swoich dłużników, a to z kolei 
spowoduje, że zobowiązania dużej liczby konsumentów – 
nie wiem, jakiej, ale dużej – trafią po prostu na egzekucje, 
najpierw sądową, później komorniczą. Co istotne, wówczas 
koszty kredytów na niewielką kwotę będą o wiele wyższe 
niż koszty postępowania upominawczego.

Krótko odniosę się jeszcze do kwestii limitu pozaodset-
kowych opłat kredytu, czyli art. 36a. Zwróciliśmy uwagę 
państwa senatorów na szereg zastrzeżeń co do zgodno-
ści tych przepisów z konstytucją. Chcę tylko powiedzieć, 
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I trzecia sprawa. Skoro w ustawie przesądzamy, że 
instytucja pieniądza lub instytucja płatnicza może udzie-
lać pożyczek, a mamy z tym problem na gruncie ustawy 
o usługach płatniczych, tam są wątpliwości interpretacyjne, 
proponujemy przesądzić to jednoznacznie, to znaczy że 
instytucja płatnicza i instytucja pieniądza elektronicznego 
może udzielać pożyczek, o których mowa w ustawie tutaj 
procedowanej. Tak więc to są tylko porządkujące sprawy. 
To wszystko dotarło do Senatu odpowiednio wcześniej. Jest 
na stronach. Nie kryją się za tymi propozycjami żadne tak 
zwane interesy polityczne, nie są też one kontrowersyjne. 
Mam tu treść propozycji poprawek, tak więc zwracam się 
z prośbą o ich zgłoszenie i przegłosowanie. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Panowie Senatorowie, czy są jakieś pytania, uwagi, 

komentarze? Nie ma.
Pani Minister, jest kilka problemów, na które panie 

i panowie zwrócili uwagę. Tak że jest prośba o odniesienie 
się do nich.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Panie Przewodniczący, Związek Banków Polskich 

zwrócił uwagę na dwa problemy. Jeśli chodzi o ten pierw-
szy, to pewnie pan reprezentujący ZBP ma rację. Intencją 
ustawodawcy jest to, aby kredyt w rachunku oszczędno-
ściowo-rozliczeniowym był wyłączony z tej regulacji, po-
dobnie jak karty kredytowe, które są wydawane do takiego 
rachunku. Tak więc jeśli chodzi o tę pierwszą propozycję 
poprawki, to nasza opinia jest pozytywna.

Jeśli chodzi o drugą propozycję, to ona już była dysku-
towana w czasie prac sejmowych. Nie możemy się przy-
chylić do stanowiska banków. De facto bankom chodzi o to, 
żeby limit odsetek za opóźnienie, który mają w umowach 
już zawartych, mogły podnieść zgodnie z przepisami nowej 
ustawy. Prawo nie działa wstecz. I kiedy w 2005 r. wpro-
wadzaliśmy do kodeksu cywilnego maksymalne odsetki 
kapitałowe jako czterokrotność stopy lombardowej, to też 
działało to tylko do czynności prawnych dokonanych po 
dniu wejścia w życie przepisów. Tak że nasze stanowisko 
odnośnie do tej drugiej kwestii jest negatywne.

Jeśli chodzi o wypowiedź pana mecenasa Cieśli, to 
oczywiście ma pan rację, że nie powiedziałam, że maksy-
malny koszt pozaodsetkowy kredytu nie może być wyższy 
niż 100% kwoty udzielonego kredytu. Pewnie nie powie-
działam też o wielu innych kwestiach. Mówiłam panu 
przewodniczącemu, że nie jest możliwe przedstawienie 
w krótkiej formie dość jednak rozbudowanej ustawy.

Pan powiedział, że projekt i przepisy, które propo-
nujemy, wykluczają z rynku pożyczki długoterminowe. 
Przyznam się szczerze, nie bardzo rozumiem to stwier-
dzenie. Przypomnę Wysokiej Komisji, że ustawa reguluje 
koszty pozaodsetkowe. Oprócz tego są odsetki kapitałowe 
i nawet gdy pożyczka będzie na cztery lata, to pożyczko-
dawca skorzysta w taki sposób, że weźmie zwrot kapitału 

przez Ministerstwo Gospodarki i, co podkreślam, już za-
akceptowane przez rząd. Bardzo wątpliwe jest jednak, że 
projekt, który obecnie trafił do Sejmu, parlament zdąży 
przyjąć i dlatego pojawiła się tutaj taka propozycja. Mamy 
konkretną propozycję poprawki, którą pozwolę sobie zaraz 
złożyć na ręce państwa senatorów. To jest kopia dokumentu, 
który został przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany 
do Sejmu. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze? Po tej stronie już nie ma chętnych. 

Czyli przechodzimy do tej części stołu. Tu tylko pan się 
zgłosił. Dobrze.

Bardzo proszę.

Ekspert Prawny w Polskiej Organizacji 
Niebankowych Instytucji Płatności 
– Związku Pracodawców 
Krzysztof Korus:
Szanowni Państwo!
Krzysztof Korus, jeszcze raz, Polska Organizacja 

Niebankowych Instytucji Płatności.
Mamy trzy merytoryczne propozycje poprawek, trady-

cyjnie raczej porządkujących.
Pierwsza sprawa. Ustawa, oprócz tych głównych, 

najbardziej kontrowersyjnych zagadnień, zmienia ważną 
rzecz, mianowicie przyznaje bankom możliwość odbierania 
od klientów zgody w postaci elektronicznej na ujawnienie 
tajemnicy bankowej. To ma bardzo duże znaczenie we 
współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a innymi 
instytucjami, w takich relacjach jak instytucje bankowe 
a ubezpieczenia, instytucje bankowe a operatorzy telekomu-
nikacyjni. Jak wiemy, to się na rynku dzieje. Prosilibyśmy, 
aby takie samo prawo, jeden do jednego po prostu, zostało 
przyznane instytucjom płatniczym, które też mają tajemni-
cę, prosimy o praktyczne odwzorowanie przepisów z prawa 
bankowego. Skoro bankom przyznaje się prawo odbiera-
nia od klientów zgody w postaci elektronicznej, prosimy, 
aby dokładnie takie samo prawo, czyli odbierania zgody, 
przyznać instytucjom płatniczym i instytucjom pieniądza 
elektronicznego.

Druga sprawa, stricte dotycząca koncepcji instytucji 
pożyczkowej. Zgodnie z projektem ustawy instytucja płat-
nicza lub instytucja pieniądza elektronicznego czasami 
może być instytucją pożyczkową, to znaczy gdy zdecydu-
je się na udzielanie pożyczek, kredytów. I wtedy się robi 
okropny chaos. Wymogi ustawy o usługach płatniczych, 
które egzekwuje i nadzoruje KNF, są jednego rodzaju – są 
kapitały, jest rodzaj tych kapitałów, jakość, fundusze własne 
itd. Tymczasem w tej ustawie wobec wspomnianych przeze 
mnie instytucji stawia się inne, podobne, ale jednak inne 
wymogi, nie do końca spójne. Aby uniknąć wątpliwości, 
proponujemy przesądzić ustawie, że gdy kredytów udziela 
instytucja płatnicza lub instytucja pieniądza elektronicz-
nego, to wystarczające są wymogi egzekwowane przez 
KNF i nadzór KNF. Zazwyczaj te wymogi są bardziej ry-
gorystyczne.
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Jeżeli chodzi o uwagi Polskiej Organizacji Niebankowych 
Instytucji Płatności, to możemy się zastanowić nad tym, 
żeby krajową instytucję płatniczą wyłączyć z definicji in-
stytucji pożyczkowej w zakresie, w jakim udziela ona kre-
dytu płatniczego, określonego w art. 74 ustawy o usługach 
płatniczych, bo rzeczywiście krajowa instytucja płatnicza 
ma takie uprawnienie. Ten artykuł stanowi, że w związku 
z wykonywaniem usług płatniczych krajowa instytucja 
płatnicza może udzielać pożyczki służącej wykonaniu 
transakcji płatniczej wyłącznie w celu świadczenia usług 
płatniczych, czyli jest to ograniczony zakres funkcjonowa-
nia w odniesieniu do udzielania pożyczek. Tak że takie wy-
łączenie rzeczywiście możemy wprowadzić. Absolutnie nie 
jest jednak naszym celem przesądzanie w ustawie o usłu-
gach płatniczych, że krajowa instytucja płatnicza może być 
instytucją pożyczkową czy może udzielać pożyczek. To nie 
jest cel tej ustawy i absolutnie do tego nie dążymy.

Jeżeli natomiast chodzi o trzecią uwagę pana me-
cenasa, to ona oczywiście jest jak najbardziej zasadna. 
Przypominam jednak, że w tym procesie legislacyjnym 
nie zmieniamy ustawy o usługach płatniczych. Tak że takie 
uwagi będzie można zgłaszać w odrębnych procesach legi-
slacyjnych. Będzie otwarta ustawa o usługach płatniczych, 
ponieważ wprowadzamy podstawowy rachunek płatniczy, 
implementujemy dyrektywę. Ta ustawa wkrótce będzie 
w uzgodnieniach międzyresortowych. I wówczas będzie 
można zgłaszać uwagi. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No już wszyscy panowie mieliście możliwość się wy-

powiadać.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dyrektor 
Departamentu Prawno-Legislacyjnego 
w Konferencji 
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 
– Związku Pracodawców Marcin Czugan:
…Pani minister się odniosła w ogóle… Chciałbym za-

pytać, czy to jest odrzucone, czy…
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Proszę jeszcze odnieść się do tej uwagi tutaj.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Rynku Finansowego 
w Ministerstwie Finansów 
Agnieszka Wachnicka:
Jeżeli chodzi o fundusze sekurytyzacyjne, to oczywi-

ście musielibyśmy ten problem dokładniej przeanalizować. 
Wydaje się jednak, że również w ustawie o funduszach 
inwestycyjnych nie ma żadnego wskazania, że fundusze 

i otrzyma odsetki kapitałowe. Jeśli klient się spóźni, to jesz-
cze odsetki za opóźnienie. Limity, które wprowadziliśmy, 
są w naszej ocenie zupełnie wystarczające, a stuprocentowy 
KAP też wydaje się uzasadniony.

Przypomnę, że projekt tej ustawy powstał dlatego, że 
na rynku usług firm pożyczkowych mieliśmy do czynienia 
z licznymi patologiami. Przecież my te patologie ustawą 
likwidujemy. Uczciwy i rzetelny biznes naprawdę będzie 
można nadal prowadzić.

Przedstawiciel Lewiatana chciałby wyłączyć, tak rozu-
miem, niejako explicite leasing z tej ustawy. Według nas nie 
ma takiej potrzeby ze względu na cechy umowy leasingo-
wej, która de facto nie jest umową o kredyt konsumencki. 
Tak że uważamy, że przepisy, które są w ustawie, w tym 
znaczeniu są wystarczające. Ale oczywiście możemy się 
jeszcze zastanowić, czy nie należałoby tu czegoś doprecy-
zować. Wydaje nam się jednak, że jest dobrze.

Jeśli chodzi o uwagi przedstawiciela firm pożyczko-
wych, to de facto są to uwagi, o których dyskutowaliśmy 
wielokrotnie, właściwie można powiedzieć, że przez wiele 
godzin podczas posiedzeń komisji. Rozumiem, że państwo 
obawiacie się, że biznes będzie mniej opłacalny. Tymczasem 
w jednym z numerów kwartalnika „Promeritum” pan 
Jarosław Ryba, prezes Związku Firm Pożyczkowych, wy-
powiedział się tak: „Koszty pożyczek w internecie spadają 
rokrocznie, od kiedy monitorujemy sytuację. Na koniec 
zeszłego roku obniżyły się przeciętnie o 15%. Wiele firm 
oferuje rabaty dla klientów powracających, a od nowych 
w ogóle nie pobiera prowizji. Pożyczanie w banku wcale 
nie musi być tańsze, co udowadnia przykład pierwszej 
bankowej chwilówki, kosztującej 20% pożyczanej kwo-
ty”. Tak że wydaje się, że naprawdę da się prowadzić ten 
biznes w ramach prawnych, które ta ustawa zakreśla. Nie 
obawiałabym się tu niczego.

Jeśli chodzi o poprawkę, którą pan złożył, jak rozu-
miem, na ręce pana przewodniczącego, to nie ma takiego 
zwyczaju, żeby do procedowanej ustawy wprowadzać roz-
wiązania, nad którymi być może będzie się procedować 
przy okazji kolejnych ustaw. Naszym zdaniem limity, które 
wprowadziliśmy tą ustawą, są naprawdę, z jednej strony, 
bezpieczne dla konsumentów, z drugiej strony pozwalają 
pożyczkodawcom osiągnąć oczekiwane zyski. Bo przecież 
na tym polega instytucja pożyczkowa i nikt nie oczekuje od 
niej działalności charytatywnej. Mamy świadomość, że to 
jest po prostu biznes, na którym trzeba zarobić pieniądze, 
ale zarobić w miarę uczciwie, nie łupiąc konsumenta.

Jeśli chodzi propozycje przedstawione przez przedsta-
wiciela instytucji płatniczych, to poproszę panią dyrektor 
Wachnicką o krótki komentarz. Do jednej propozycji się 
przychylamy. Nie chcemy jednak w tej ustawie regulować 
innych kwestii, których de facto ona nie dotyka. Tak że 
jeszcze pani dyrektor.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Rynku Finansowego 
w Ministerstwie Finansów 
Agnieszka Wachnicka:
Dziękuję.
Szanowni Państwo!
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(Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku 
Finansowego w Ministerstwie Finansów Agnieszka 
Wachnicka: Instytucja pożyczkowa…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Okej, może tak off the record sobie to wytłumaczymy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, jeszcze ten leasing.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Tak, ponieważ nie jestem w stanie teraz się do tego 

odnieść, podobnie jak moi pracownicy, przyjrzymy się 
jeszcze tej propozycji poprawki, jeśli pan senator ją ma, 
i zobaczymy…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Myślę, że w tej sytuacji poprosimy o odniesienie się do 

tych problemów na posiedzeniu plenarnym. Jeżeli wcze-
śniej, w międzyczasie, pojawią się jakieś poprawki, które 
będziemy chcieli zgłosić na posiedzeniu plenarnym, to na 
pewno to zrobimy.

Proszę państwa, czy są jeszcze jakieś inne propozycje 
poprawek?

Aha, jeszcze poprawka przygotowana… Pan mecenas 
mówi, że można ją przejąć, tak? Chodzi o tę zaproponowa-
ną przez Związek Banków Polskich. To jest jedna popraw-
ka. Czy ona nie budzi wątpliwości legislacyjnych?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Tak, ta poprawka jest 
przygotowana.)

W takim razie ją także zgłaszam.
Tutaj jest także pana poprawka, którą pani…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabela 

Leszczyna: Tak, ta jedyna.)
Tak. Jesteśmy gotowi, żeby ją przegłosować?
(Głos z sali: A która?)
Pani dyrektor ją akceptuje.
(Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego w Ministerstwie Finansów Agnieszka 
Wachnicka: Chodzi o to wyłączenie, tak?)

Wyłączenie…

Ekspert Prawny w Polskiej Organizacji 
Niebankowych Instytucji Płatności 
– Związku Pracodawców 
Krzysztof Korus:
Ja bym chciał prosić o przeniesienie tego na posiedzenie 

plenarne.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Okej.)
Bo chciałbym wytłumaczyć, spróbować wytłumaczyć 

ministerstwu, że jeżeli zrobimy tak, jak podejrzewam, to po-
wstanie wiele wątpliwości. Mamy propozycję poprawki.

inwestycyjne udzielają pożyczek. W związku z tym nie 
wydawało nam się konieczne wyłączanie tych kategorii 
podmiotów z definicji instytucji pożyczkowej.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No dobrze.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
w Konfederacji „Lewiatan” 
Bartosz Wyżykowski:
Bartosz Wyżykowski. Reprezentuję Konfederację 

„Lewiatan”. W ramach Lewiatana funkcjonuje też…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale to już króciu-

teńko, proszę.)
…Polski Związek Leasingu. Tutaj chciałbym tylko roz-

winąć myśl przedmówcy.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Nie rozwinąć. 

Krótko, prosiłem.)
Krótko w takim razie.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No właśnie.)
Nie chodziło o to, żeby wprost wyłączyć firmy leasin-

gowe. Chodziło wyłącznie o to, że gdy firma leasingowa 
udziela leasingu i w ramach leasingu istnieje obowiązek 
nabycia tego przedmiotu, to zgodnie z ustawą o kredycie 
konsumenckim mamy do czynienia z kredytem konsu-
menckim. Tak że do takiej umowa należałoby stosować 
definicję instytucji pożyczkowej. Jest pytanie, czy taka była 
intencja ustawodawcy. Przepraszam, że tak późno zgłaszam 
tę uwagę. Wynika to z tego, że bardzo późno dostrzegliśmy 
to niebezpieczeństwo. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Proszę bardzo. Jeszcze pan się zgłosił.

Ekspert Prawny w Polskiej Organizacji 
Niebankowych Instytucji Płatności 
– Związku Pracodawców 
Krzysztof Korus:
Argument za tym, że nie czas teraz na ustawę o usłu-

gach płatniczych, do mnie nie przemawia, bo w tej ustawie 
zmieniamy prawo bankowe.

(Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku 
Finansowego w Ministerstwie Finansów Agnieszka 
Wachnicka: Panowie nie mogą, zdaje się…)

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: My nie możemy 
wprowadzać poprawek, które wychodzą poza przygotowa-
ny zakres, niestety, chociaż czasami nawet chcielibyśmy 
to zrobić. Jesteśmy jednak mocno hamowani przed takimi 
działaniami.)

Dobrze. Teraz uwaga do drugiej kwestii. Mianowicie 
nie jest naszym celem… To nic nie da, jeżeli powiemy, że 
krajowa instytucja płatnicza czy instytucja pieniądza elek-
tronicznego nie jest instytucją pożyczkową, bo wtedy nie 
będziemy mieli dostępu do baz danych. Nam zależy na…
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Po trzecie, w art. 105 ust. 4e, który jest analogiczny, nie 
ma takiego zastrzeżenia do kolejnych ustępów. Tak więc 
brak jest konsekwencji.

I może jeszcze ostatnia kwestia z opinii, bo wydaje 
mi się, że to jest bardzo istotna rzecz. Chodzi o uwagę 
dwunastą, o przepis karny, w którym się mówi o tym, że 
kto, będąc kredytodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 2, nie 
spełnia warunków, które ma spełnić instytucja pożyczko-
wa, podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności. 
Trzeba pamiętać, że zarówno kredytodawca, który musi być 
przedsiębiorcą, jak i instytucja pożyczkowa, są osobami 
prawnymi, a osoby prawnej nie da się ukarać za popełnienie 
przestępstwa. Ja rozumiem państwa intencje. Chodzi o to, 
aby zaakcentować, że mówimy o osobie fizycznej, która 
działa jako instytucja pożyczkowa. Ale takiej możliwości 
nie ma, dlatego że definicja instytucji pożyczkowej jest 
skonstruowana jako definicja zakresowa i zgodnie z nią 
instytucją pożyczkową jest każdy podmiot, który nie jest 
bankiem, SKOK albo tym trzecim podmiotem. Tak więc nie 
ma takiej możliwości. Jedyną możliwością, aby kogokol-
wiek ukarać za niezgodną z przepisami ustawy działalność 
instytucji pożyczkowej, jest ukaranie podmiotu działające-
go na rzecz albo w interesie takiej instytucji. Jeżeli art. 59e 
zostawimy bez poprawki, to przepis będzie nie do wyko-
nania. Instytucji pożyczkowej nie można ukarać, dlatego 
że to jest spółka kapitałowa. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:

Proszę jeszcze panią mecenas, dobrze? Myślę, że to 
jest istotna sprawa, ale legislatorzy sejmowi nie zwrócili 
na to uwagi. Może więc rozwiążmy ten problem. Na pewno 
chodzi nam o karę grzywny dla osoby fizycznej. Poprosimy 
pana legislatora o pomoc. Miałyśmy wątpliwości, czy to 
ma być osoba występująca w imieniu, czy w interesie in-
stytucji. Tak że o to nam chodzi.

Poproszę teraz panią mecenas.

Radca Ministra 
w Ministerstwie Finansów 
Teresa Olszówka:

Dziękuję bardzo.
Chodzi o to, żebyśmy objęli dyspozycją tego przepisu 

również osoby, które nie działają w imieniu osoby prawnej, 
tylko jako osoba fizyczna samodzielnie prowadzą działal-
ność, która jest zastrzeżona de facto dla instytucji pożycz-
kowej. Stąd może to mylące zastrzeżenie: kto prowadzi 
działalność, będąc kredytodawcą, w rozumieniu… Pan 
legislator uznał, że dotyczy to de facto osób prawnych. 
Przepis karny jest bardzo ważny. Nie wiem, czy będziemy 
w stanie zaproponować teraz idealne rozwiązanie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Jasne. W takim razie proszę, żeby pan był w kontakcie 

z panią dyrektor i żeby tę sprawę wyjaśnić. Czyli na razie 
nie ruszamy tej propozycji poprawki.

Zgłaszam poprawki przygotowane przez Biuro 
Legislacyjne. One są zaakceptowane przez panią minister. 
To są poprawki pierwsza – proszę mnie sprawdzać – trzecia, 
piąta, ósma, trzynasta i poprawki redakcyjne: pierwsza, 
druga i trzecia.

(Głos z sali: Tak.)
Te zgłaszam.
Czy jeszcze ktoś…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Maciej Telec:
Chciałbym tylko doprecyzować, że pani dyrektor mia-

ła wątpliwość co do poprawki pierwszej, chodzi o ust. 4. 
Generalnie cała ta uwaga ma charakter tylko i wyłącznie 
doprecyzowujący. Chodzi o to, że w art. 18 ust. 2 mówi 
się o pobraniu materiałów, podczas gdy nigdzie nie ma 
o tym mowy. Może więc dopisalibyśmy w proponowanym 
ust. 4: „z przekazania upoważnionemu pracownikowi kopii 
dokumentów lub innych nośników informacji, o których 
mowa w ust. 2, oraz ze sporządzenia przez upoważnionego 
pracownika kopii tych dokumentów lub nośników w przy-
padku, o którym mowa w ust. 3”, żeby zaakcentować to, 
o co pani chodzi…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dopracujemy ją może i zgłosimy na posiedzeniu ple-

narnym, prawda?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabela 

Leszczyna: To już jest uwaga legislacyjna. Chodzi nam o…)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Skoro są jeszcze wątpliwości… Chodzi o to, żebyśmy 

nie popełnili tu błędu.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Maciej Telec: Dobrze. To może jeszcze tylko…)
To mam jeszcze prośbę do pana mecenasa, żeby wy-

łączyć tę propozycję i jeszcze ją skonsultować z minister-
stwem.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Maciej Telec:
Jeszcze tylko wrócę do uwagi siódmej, bo nie rozumiem 

wątpliwości. Chodzi o przepis na stronie 10 druku, ust. 2. 
Ten przepis jest, naszym zdaniem, wadliwy, zarówno pod 
względem językowym, redakcyjnym, jak i legislacyjnym. 
Proszę zwrócić uwagę, że on się zaczyna tak: „Z zastrzeże-
niem ust. 3” itd., a pod koniec jest „z zastrzeżeniem ust. 2a”. 
To jest niefortunna redakcja. To po pierwsze.

Po drugie, przyjęliśmy zasadę, że jeżeli zastrzeżenie 
dotyczy jednostek redakcyjnych następujących bezpośred-
nio po ustępie, w którym umieszczamy zastrzeżenie, to 
zastrzeżenie to jest zbędne.
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Pierwsza propozycja jeszcze do poprawienia. Tak? 
Pierwsza poprawka. Czy ona może być?

Pani Dyrektor?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Do poprawienia.
Poprawka trzecia. Możemy głosować?
(Głos z sali: Tak.)
Nie budzi wątpliwości?
Kto jest za przyjęciem trzeciej poprawki? (4)
Poprawka piąta.
Nie budzi wątpliwości? Nie budzi.
Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem piątej poprawki? (4)
Wszyscy za.
Siódma propozycja jeszcze wymaga przemyślenia, 

przedyskutowania i porozmawiania. Ją opuszczamy.
Poprawka ósma.
Kto jest za przyjęciem ósmej poprawki? (4)
Jednomyślnie za.
Trzynasta poprawka.
Nie ma wątpliwości? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem trzynastej poprawki? (4)
Jednomyślnie za.
Trzy poprawki redakcyjne przegłosujemy łącznie, bo 

one nie budzą wątpliwości.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (4)
Jednomyślnie za.
W ten sposób przegłosowaliśmy wszystkie zgłoszone 

poprawki.
Teraz poprawka zgłoszona przez Związek Banków 

Polskich, ta pierwsza. Ona też jest akceptowalna.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (4)
Także została przyjęta jednomyślnie.
I teraz całość, ale z prośbą, oczywiście, żeby to wszyst-

ko, co było przedmiotem naszych wątpliwości, także uwagę 
zgłoszoną przez pana, przedyskutować i ewentualnie przy-
gotować poprawki na posiedzenie plenarne.

Głosujemy nad ustawą z przyjętymi poprawkami.
Kto jest za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami? (4)
Jednomyślnie za.
Jeżeli pozwolicie, Panowie Senatorowie, to ja będę 

sprawozdawcą tej ustawy, bo wszyscy inni już dostali swoje 
zadania na najbliższe posiedzenie. Tak więc ja przedstawię 
tę sprawę. Oczywiście senator Sepioł został zwolniony 
dzisiaj ze sprawozdania, ponieważ ma dużo obowiązków 
w ramach komisji samorządowej.

Dziękuję bardzo, Pani Minister. Dziękuję wszystkim 
gościom.

Zamykam posiedzenie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Myślę, że jest potrzebna rozmowa państwa między sobą, 

żeby to doprecyzować, żeby nie popełnić jakiegokolwiek 
błędu. Tak więc proszę pana mecenasa, panią mecenas 
i może panią dyrektor, żeby tę sprawę w odpowiedni sposób 
zredagowali, żeby nie wylać dziecka z kąpielą.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna:
Przepraszam, Panie Przewodniczący, jeszcze to sfor-

mułowanie „z zastrzeżeniem”.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Dobrze. Proszę.

Radca Ministra 
w Ministerstwie Finansów 
Teresa Olszówka:
My dostrzegamy, że przepis ma w sobie podwójne 

zastrzeżenia i może być trudny w czytaniu. Gdybyśmy 
jednak zrezygnowali ze sformułowania „z zastrzeżeniem 
ust. 3”, które jest na początku owego ustępu, powstałaby 
wątpliwość, ponieważ w obecnym prawie bankowym, nie 
na początku, ale w tym samym przepisie, funkcjonuje już 
klauzula „z zastrzeżeniem”. Tak więc usunięcie jej, co na 
pierwszy rzut oka wydaje się bardziej zasadne niż skreśle-
nie, zgodnie z propozycją Biura Legislacyjnego, wyrazów 
tam, gdzie robimy wyjątek od formy pisemnej, może nieść 
ryzyko wątpliwości interpretacyjnych w kontekście istnienia 
tej klauzuli wewnątrz przepisu, nie na początku, w obecnym 
prawie bankowym. Może będzie prościej, jeśli tam, gdzie 
jest mowa o zgodzie pisemnej, przerzucimy ten wymóg do 
odrębnej jednostki redakcyjnej. I wtedy pozbędziemy się 
jednego sformułowania „z zastrzeżeniem”. Wydaje mi się, 
że całkowita rezygnacja to rozwiązanie za daleko idące.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:
Wymaga to na pewno przeredagowania…
(Radca Ministra w Ministerstwie Finansów Teresa 

Olszówka: Tak, byłaby nowa redakcja.)
Proszę, żebyście państwo bardzo solidnie nad tym po-

myśleli.
Proszę państwa, w takim razie głosujemy nad popraw-

kami, które nie budzą wątpliwości. Tak że jest prośba, żeby 
pan mecenas i pani dyrektor, może panią też proszę, spraw-
dzali, czy nie popełniamy jakiegoś błędu.
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