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Nr posiedzenia: 276  Nr posiedzenia: 412

Data posiedzenia:  27 sierpnia 2015 r. 

  
 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Stanisław Jurcewicz. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1043, 

druki sejmowe nr 3662 i 3735). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej: Wiesław 

Dobkowski, Stanisław Iwan, Stanisław Jurcewicz, Kazimierz 

Kleina, Stanisław Kogut, Jan Michalski, Andrzej Owczarek, 

Aleksander Pociej, Bogusław Śmigielski, Roman Zaborowski, 

 senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Marek Borowski, 

Grzegorz Czelej, Helena Hatka, Stanisław Jurcewicz, Maciej Klima, 

Izabela Kloc, Andrzej Matusiewicz, Bohdan Paszkowski, Leszek 

Piechota, Andrzej Szewiński, Grażyna Sztark, Piotr Wach, 

  goście, m.in.: 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

 prezes Adam Jasser ze współpracownikami, 

 przedstawiciele organizacji konsumenckich i przedsiębiorstw 

finansowych, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Aldona Figura. 
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 
 
Ustawę omówił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adam Jasser. 

Ustawa ma na celu zwiększenie ochrony interesów konsumentów przed niebezpieczeństwami 

związanymi z oferowanymi na rynku finansowym produktami nieodpowiadającymi realnym 

potrzebom i możliwościom konsumentów. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zaproponowała wprowadzenie jednej poprawki 

dostosowującej przedmiotową ustawę do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 

rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

Prezes Adam Jasser zwrócił się do senatorów o przyjęcie ustawy bez poprawek, tak aby 

ustawa jak najszybciej mogła wejść w życie. Zaznaczył, że proponowana przez Biuro 

Legislacyjne zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na funkcjonowanie ustawy 

i zobowiązał się do wprowadzenia odpowiedniego zapisu w ramach kolejnej nowelizacji. 

Przedstawiciele firm pożyczkowych negatywnie odnieśli się do procedowanej ustawy. 

Wskazywali na niedookreśloność niektórych pojęć, a tym samym na niekonstytucyjność 

niektórych przepisów. Byli także przeciwko przekazaniu prezesowi UOKiK kompetencji 

w zakresie orzekania w sprawach niedozwolonych klauzul umownych. 

Przedstawiciele organizacji konsumenckich prosili o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W trakcie dyskusji senatorowie podkreślali, że ze względu na nieuczciwe praktyki części firm 

pożyczkowych zachodzi konieczność zapewnienia większej ochrony konsumentów. Senator 
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Stanisław Jurcewicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Stanisława Jurcewicza. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1043 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


