
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

Data posiedzenia: 4 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 255 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Kazimierz Kleina.  

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu 

do ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych 

kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut 

obcych do waluty polskiej. 

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu 

do ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem 

finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. 

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

Cioch, Leszek Czarnobaj, Piotr Gruszczyński, Kazimierz Kleina, 

Tadeusz Kopeć, Marek Martynowski, Janusz Sepioł, Witold 

Sitarz, 

 senatorowie: Marek Borowski i Marek Rocki, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Finansów: 

 sekretarz stanu Izabela Leszczyna, 

 zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego Agnieszka Wachnicka, 

 zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku 

Finansowego Piotr Koziński, 

 Komisja Nadzoru Finansowego: 

 dyrektor Departamentu Prawnego Marcin Olszak, 

 zastępca dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych  

i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Marta Kłosińska, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Bankowości 

Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych 

Marcin Mikołajczyk, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Prawnym Małgorzata 

Burzyńska, 

  

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Marek 

Jarentowski, Jakub Zabielski. 

  

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1.  Przewodniczący Kazimierz Kleina przypomniał, że w trakcie debaty na posiedzeniu Senatu 
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 komisja oraz senatorowie Marek Borowski, Kazimierz Kleina, Robert Dowhan, Jan Maria 

Jackowski, Aleksander Pociej, Jan Rulewski, Grzegorz Bierecki, Henryk Cioch, Bogdan 

Pęk, Andrzej Pająk, Grzegorz Wojciechowski, Marek Martynowski i Tadeusz Kopeć zgłosili 

wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy. 

Komisja w głosowaniu poparła większość swoich poprawek oraz poprawek senatora 

Kazimierza Kleiny, a także poprawkę senatorów: Henryka Ciocha, Grzegorza Biereckiego, 

Tadeusza Kopcia i Bogdana Pęka. 

Mniejszość komisji poparła poprawki senatorów: Jana Marii Jackowskiego, Grzegorza 

Biereckiego, Henryka Ciocha, Bogdana Pęka, Andrzeja Pająka, Grzegorza 

Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego i Tadeusza Kopcia. 

Poprawki poparte przez komisje mają na celu m.in. wskazanie, że warunki dopuszczające 

możliwość restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych powinny być spełnione 

na dzień złożenia wniosku o restrukturyzację; zmierzają także do ustalenia, że kwota sumy 

rat kapitałowo-odsetkowych, które kredytobiorca spłacił do dnia złożenia wniosku o 

restrukturyzację, będzie liczona na podstawie kursu sprzedaży, a nie kursu kupna waluty 

obcej, a także do przesądzenia, że ustawa nie narusza praw kredytobiorców związanych z 

kredytami walutowymi. 

Poprawki mniejszości komisji zmierzają do uchylenia w ustawie o zmianie ustawy – Kodeks 

cywilny przepisu, na podstawie którego do kredytów bankowych nie mają zastosowania 

przepisy pozwalające sądowi zastosowanie sądowej waloryzacji. Kolejna poprawka 

mniejszości komisji reguluje kwestię konieczności brania pod uwagę przez bank, ustalający 

pozostałą do spłaty kwotę kapitału walutowego kredytu mieszkaniowego, kurs kupna 

waluty, ale nie wyższy od kursu przyjętego przez bank w dniu wypłaty kredytu.  

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Kazimierza Kleinę. 

Wnioski mniejszości komisji przedstawi senator Henryk Cioch. 

 

Konkluzja: Komisja poparła 11 poprawek do ustawy, natomiast mniejszość komisji poparła 2 poprawki 

do ustawy (druk senacki nr 1048 Z).  

 Przewodniczący komisji senator Kazimierz Kleina przypomniał, że komisja przyjęła 

wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Na posiedzeniu plenarnych zgłoszone zostały 

poprawki senatorów Marka Rockiego i Piotra Gruszczyńskiego. 

Na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Piotr Gruszczyński wycofał 

wszystkie swoje wnioski o wprowadzenie poprawek. 

Propozycje poprawek senatora Marka Rockiego miały w większości charakter 

technicznolegislacyjny i redakcyjny. 

W głosowaniu komisja poparła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Piotra Gruszczyńskiego. 

 

 Komisja poparła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1047 Z). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS. 


