
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

Data posiedzenia: 4 sierpnia 2015 r. 

Nr posiedzenia: 248 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Kazimierz Kleina. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu 

do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem 

finansowym oraz niektórych innych ustaw. 

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu 

do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Grzegorz Bierecki, Leszek 

Czarnobaj, Piotr Gruszczyński, Kazimierz Kleina, Tadeusz 

Kopeć, Marek Martynowski, Janusz Sepioł, Witold Sitarz, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Finansów: 

 sekretarz stanu Izabela Leszczyna ze współpracownikami, 

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

 naczelnik wydziału w Departamencie Interesów 

Konsumentów Paweł Zagaj ze współpracownikiem, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 wicedyrektor Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski, 

 pracownik Biura Legislacyjnego Aldona Figura. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1.  

 

Przewodniczący obradom senator Kazimierz Kleina przypomniał, że oprócz wniosków 

legislacyjnych zgłoszonych przez komisję w trakcie debaty plenarnej senator Kazimierz 

Kleina złożył wniosek o przyjęcie dodatkowych kilku poprawek do ustawy. Zmierzają one 

m.in. do: doprecyzowania okoliczności sporządzenia protokołu w postępowaniu 

wyjaśniającym przed przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego; określenia terminu, 

w jakim Biuro Informacji Kredytowej dokonuje aktualizacji informacji; wskazania, iż 

wyłączenie ze stosowania przepisów o pozaodsetkowych kosztach kredytu dotyczy tylko 

podmiotów nadzorowanych, udzielających kredytu konsumenckiego w drodze umowy 

o kartę kredytową oraz kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. 

W głosowaniu komisja poparła wszystkie przedstawione przez siebie poprawki oraz 

poprawki senatora Kazimierza Kleiny. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Kazimierza Kleinę. 
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Konkluzja: Komisja poparła 12 poprawek do ustawy (druk senacki nr 999 Z). 

 

Ad 2.  

 
Przewodniczący obradom senator Kazimierz Kleina przypomniał, że w trakcie debaty 

plenarnej Senatu zgłoszone zostały wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy. Oprócz 

poprawek komisji wnioski o wprowadzenie poprawek zgłosili senatorowie: Kazimierz 

Kleina i Witold Sitarz oraz Jan Rulewski. 

Do propozycji zmian odniosła się sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Izabela 

Leszczyna. 

Dyskusję nad poprawkami zdominowała kwestia usytuowania siedziby rzecznika 

finansowego. 

W głosowaniu komisja poparła poprawki senatora Kazimierza Kleiny i jedną poprawkę 

senatorów Kazimierza Kleiny i Witolda Sitarza. Poprawki mają na celu m.in: określenie 

obowiązku informacyjnego podmiotu rynku finansowego w zakresie miejsca i formy 

złożenia reklamacji; wskazanie terminu, w którym obowiązek odpowiedzi na reklamację 

uważa się za wykonany; wskazanie jako siedziby rzecznika finansowego miasta Łodzi 

i dopuszczenie możliwości tworzenia oddziałów biura rzecznika. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Witolda Sitarza. 

 

Konkluzja: Komisja poparła 13 poprawek do ustawy (druk senacki nr 986 Z). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


