
NOTATKA  

z posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

Data posiedzenia:  27 sierpnia 2015 r. 

Nr posiedzenia: 253 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Kazimierz Kleina.  

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad 

systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie 

finansowym (druk senacki nr 1047, druki sejmowe nr 3576, 3595 

i 3770). 

2. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji 

walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą 

kursu walut obcych do waluty polskiej (druk senacki nr 1048, 

druki sejmowe nr 3660, 3781 i 3781-A). 

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

Czarnobaj, Piotr Gruszczyński, Kazimierz Kleina, Tadeusz 

Kopeć, Marek Martynowski, Janusz Sepioł, Witold Sitarz,oraz 

senatorowie Marek Borowski i Sławomir Preiss,  

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Finansów: 

 sekretarz stanu Izabela Leszczyna ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

 główny specjalista w Departamencie Analiz 

Ekonomicznych i Prognoz Cezary Gaweł, 

 Ministerstwo Gospodarki: 

 główny specjalista w Departamencie Doskonalenia 

Regulacji Gospodarczych Patryk Popczyk, 

 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa: 

 starszy radca Krzysztof Buczyński, 

 Narodowy Bank Polski: 

 członek zarządu Jacek Bartkiewicz, 

 członek zarządu Andrzej Raczko ze współpracownikami, 

 Komisja Nadzoru Finansowego: 

 zastępca przewodniczącego Wojciech Kwaśniak ze 

współpracownikami, 

  Bank Gospodarstwa Krajowego: 

 dyrektor zarządzający Sebastian Skuza ze 

współpracownikami, 

 Bankowy Fundusz Gwarancyjny: 

 dyrektor Andrzej Banasiak, 

 dyrektor Departamentu Programów Strategicznych 

Krzysztof Broda, 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/druki/1000/1047.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/druki/1000/1048.pdf
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 Związek Banków Polskich: 

 prezes Krzysztof Pietraszkiewicz,  

 wiceprezes Mieczysław Groszek ze współpracownikami, 

 Centrum Prawa Bankowego i Informacji: 

 prezes Jacek Furga, 

 Biuro Informacji Kredytowej: 

 prezes Mariusz Cholewa, 

 Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce: 

 dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Marcin 

Czugan, 

 Krajowy Związek Banków Spółdzielczych: 

 prezes Zarządu Krystyna Majerczyk-Żabówka, 

 Izba Domów Maklerskich: 

 członek Zarządu Piotr Sobków,  

 członek Zarządu XTB Dom Maklerski Paweł Frańczak, 

 przedstawiciel Dom Maklerski BOŚ SA Joanna Piasecka, 

 Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa: 

 radca prawny Paweł Pelc (ze współpracownikiem), 

 Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego: 

 prezes Agnieszka Tułodziecka ze współpracownikami, 

 Business Centre Club: 

 ekspert ds. prawa bankowego i postępowań podatkowych 

Remigiusz Stanek, 

 Konfederacja „Lewiatan”: 

 główny ekonomista w Departamencie Prawnym 

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, 

 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych: 

 członek zarządu Michał Stępniewski,  

 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny: 

 prezes Zarządu Elżbieta Wanat-Połeć, 

 Stowarzyszenie Konsumentów Polskich: 

 prezes Grażyna Rokicka, 

 przedstawiciele organizacji: 

 Stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu”, 

 Stowarzyszenie na rzecz Obrony Praw Obywatela  

i Konsumenta „Pro Futuris”, 

 Ruch Obywatelski „Frankowcy PL”, 

 Sejm RP: 

 poseł Krystyna Skowrońska, 

 poseł Wincenty Elsner, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Marek 

Jarentowski, Jakub Zabielski. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna. 

Ustawa ma na celu przywrócenie równowagi i wzmocnienie sektora finansowego, 

w szczególności bankowego. Implementuje do polskiego porządku prawnego 
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dyrektywy i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, tzw. pakietu CRD IV 

i CRR, oraz wprowadza formalne ramy organizacji polityki makroostrożnościowej 

i powołuje Komitet Stabilności Finansowej, który będzie przedstawiał rekomendacje 

ze wskazaniami konieczność podjęcia działań służących optymalnemu zarządzaniu 

ryzykiem systemowym. Adresatami rekomendacji w zakresie działań mogących służyć 

ograniczeniu ryzyka systemowego będą Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja 

Nadzoru Finansowego, Minister Finansów oraz Narodowy Bank Polski. Proponowane 

rozwiązania będą skutkowały zwiększeniem konkurencyjności polskiej gospodarki, 

dla sektora finansowego – wzmocnieniem bazy kapitałowej, ograniczeniem ryzyka 

angażowania funduszy publicznych w ratowanie podmiotów zagrożonych  upadłością 

oraz lepszą ochroną klientów. 

Pracownik Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski przedstawił opinię do ustawy wraz  

z propozycjami poprawek, które zmierzają do ujednolicenia terminologii 

i skorygowania błędnych odesłań.  

Stanowiska i uwagi do ustawy zgłosili przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego 

i Związku Banków Polskich. Poruszono m.in. kwestie uprawnień KNF do odwołania 

członka rady nadzorczej lub zarządu banku. 

Senator Piotr Gruszczyński zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Piotra Gruszczyńskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1047 A). 

 

Ad 2. Ustawę przedstawiła przewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych, poseł 

sprawozdawca Krystyna Skowrońska. W związku ze zmianą wartości kursu franka 

szwajcarskiego i jej negatywnym wpływem na sytuację osób, które zaciągnęły kredyty 

mieszkaniowe w tej walucie, przygotowana została ustawa, która kierowana jest do 

kredytobiorców zabezpieczających swoje potrzeby mieszkaniowe. Ustawa ta 

wprowadza mechanizm przewalutowania kredytów na złoty polski. Określono w niej 

kryteria, jakie powinny spełniać podmioty objęte tym rozwiązaniem. 

Przewodniczący Kazimierz Kleina poinformował, że do komisji wpłynęły opinie 

członków Komitetu Stabilności Finansowej na temat ustawy.  

Stanowisko rządu do ustawy przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów 

Izabela Leszczyna. Wiceminister dodała, że rząd z niepokojem przyjął zmiany w jej 

przepisach, dokonane w Sejmie, ponieważ powodują one określone negatywne skutki 

dla sektora bankowego. Koszt tych zmian dla banków byłby na poziomie 21 miliardów 

900 milionów zł. Wpływałoby to również na sektor finansów publicznych, który 

musiałby zapewnić finansowanie wypłat przekraczających zdolności finansowe 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz na dochody budżetu państwa z podatku 

dochodowego od osób prawnych i z dywidend. Poinformowała, że uwzględniając 

sytuację również kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe w walucie 

polskiej, złożono w Sejmie projekt ustawy o funduszu wsparcia dla kredytobiorców 

znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Odniosła się również do kwestii 

poruszonych w czasie dyskusji, m.in.: pytania senatora Grzegorza Biereckiego o skutki 

społeczne i gospodarcze w związku ze zmniejszeniem obciążeń gospodarstw 

domowych w wyniku uchwalenia ustawy przez Sejm. 

Pracownicy Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Marek Jarentowski i Aldona 

Figura przedstawili opinię do ustawy wraz z propozycjami poprawek. 

Sekretarz stanu Izabela Leszczyna wyraziła pozytywne stanowisko w sprawie 

propozycji Biura Legislacyjnego. 

Zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak 

odniósł się do problemu zmian wprowadzonych do ustawy w toku prac Sejmu,  

powodujących zwiększenie kosztów dla sektora bankowego i ich kumulacji w jednym 
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roku. Stwierdził, że przyjęcie tej ustawy w poważnym stopniu zdestabilizuje cały 

polski rynek finansowy i zaangażuje w znacznej skali środki publiczne 

w przywracanie stabilności systemu finansowego. 

Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego Andrzej Raczko podniósł kwestię 

wątpliwości co do zgodności proponowanego rozwiązania prawnego z zasadami 

konstytucyjnymi oraz skutków makroekonomicznych przyjęcia tej ustawy. Zwrócił 

również uwagę na rozwiązania tego problemu przyjęte przez Węgry. 

W dyskusji uwagi do ustawy zgłosili przedstawiciele m.in.: Stowarzyszenia „Stop 

Bankowemu Bezprawiu”, Stowarzyszenia na rzecz Obrony Praw Obywatela  

i Konsumenta „Pro Futuris”, Ruchu Obywatelskiego „Frankowcy PL”, Związku 

Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego  

i Ministerstwa Finansów. 

W dyskusji poruszono m.in. kwestie: zbyt późnego podjęcia rozmów  

z przedstawicielami kredytobiorców na temat rozwiązania problemu związanego 

z zaciągniętymi pożyczkami, poziomu zaufania do systemu finansowego, 

w szczególności bankowego, wątpliwości co do zgodności z prawem zawieranych 

umów z bankami i niekonstytucyjności zapisów ustawy oraz potrzeby zaangażowania 

NBP w sytuacji daleko idących wahań kursów walut. 

Senator Marek Borowski zgłosił poprawki doprecyzowujące oraz zmierzające m.in. do 

skrócenia terminu na składanie wniosku o restrukturyzację, a także dodania warunku 

do wniosku o restrukturyzację, mówiącego, że kredyt został wykorzystany na 

zaspokojenie osobistych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy i jego rodziny. 

Senator Janusz Sepioł zgłosił poprawkę oznaczającą, że w momencie złożenia 

wniosku o restrukturyzację kredytu mieszkaniowego kredytobiorca musi 

w zakupionym mieszkaniu mieszkać. 

Senator Kazimierz Kleina zgłosił poprawki doprecyzowujące oraz polegające m.in. na  

uzupełnieniu przepisu o wskazanie, że kredyt jest zaciągnięty na pokrycie własnych 

potrzeb mieszkaniowych i ma charakter kredytu walutowego. 

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił się z prośbą 

o rozważenie wprowadzenia do ustawy kryterium socjalnego. 

Do propozycji zmian uwagi zgłosili zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Finansowego Wojciech Kwaśniak, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego 

Andrzej Raczko i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna, która  

apelowała, aby ustawę rozpatrywać w kontekście drugiej ustawy, złożonej już 

w Sejmie, a odnoszącej się również do kredytobiorców, którzy pobrali kredyty 

w złotówkach. 

Komisja w głosowaniu przyjęła poprawki zgłoszone przez senatora Kazimierza Kleinę 

i część poprawek senatora Marka Borowskiego. 

Poprawka zgłoszona przez senatora Grzegorza Biereckiego, poparta przez senatora 

Marka Martynowskiego i Tadeusza Kopcia, której konsekwencją byłoby rozszerzenie 

kręgu beneficjentów ustawy, nie uzyskała akceptacji komisji. Senator Grzegorz  

Bierecki zgłosił ją jako wniosek mniejszości. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Kazimierza Kleinę. 

Na sprawozdawcę mniejszości komisji wybrano senatora Grzegorza Biereckiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 9 poprawek do ustawy. Mniejszość komisji wnosi 

o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 1048 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


