NOTATKA
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
Data posiedzenia: 30 września 2015 r.
Nr posiedzenia: 261

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Kazimierz Kleina.
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych
innych ustaw.
2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu
do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw.
3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu
do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.
W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Piotr Gruszczyński, Kazimierz
Kleina, Witold Sitarz,


goście, m.in.:
 Ministerstwo Finansów:
 sekretarz stanu Izabela Leszczyna,
 podsekretarz stanu Jarosław Neneman,
 dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Piotr
Piłat ze współpracownikami,
 Ministerstwo Sprawiedliwości:
 sędzia Marcin Uliasz,



Kancelaria Senatu:
 pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Szymon
Giderewicz, Marek Jarentowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Przewodniczący obradom senator Kazimierz Kleina przypomniał, że w trakcie debaty na
posiedzeniu Senatu Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zgłosiła wniosek o przyjęcie
ustawy bez poprawek, a senator Kazimierz Kleina zgłosił jedną poprawkę, mającą na celu
ograniczenie zastosowania obniżonej opłaty sądowej tylko do tych roszczeń wynikających
z czynności bankowych, które są dokonywane z udziałem konsumenta.
Komisja w głosowaniu poparła wniosek senatora Kazimierza Kleiny.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Kazimierza Kleinę.
Konkluzja: Komisja poparła wniosek o wprowadzenie 1 poprawki (druk senacki nr 1104 Z).
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Ad 2. Przewodniczący obradom senator Kazimierz Kleina przypomniał, że w trakcie debaty na
posiedzeniu Senatu Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz senator Kazimierz Kleina
zgłosili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Poprawki senatora Kazimierza Kleiny zakładają, że obowiązanym do sporządzenia
dokumentacji podatkowej jest podatnik dokonujący zapłaty na rzecz podmiotu z raju
podatkowego, który nie musi być jednocześnie podmiotem powiązanym.
W głosowaniu komisja poparła większość przedstawionych przez siebie poprawek oraz
poprawki zgłoszone przez senatora Kazimierza Kleinę.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Piotra Gruszczyńskiego.
Konkluzja Komisja poparła wniosek o wprowadzenie 11 poprawek (druk senacki nr 1066 Z).
Ad 3. Przewodniczący obradom senator Kazimierz Kleina przypomniał, że w trakcie debaty na
posiedzeniu Senatu Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz senator Kazimierz Kleina
zgłosili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Poprawki senatora Kazimierza Kleiny mają na celu: wprowadzenie do ustawy kolejnej
kategorii uprawnionych do wsparcia kredytobiorców z uwagi na niski dochód
w gospodarstwie domowym na poziomie uprawniającym do korzystania ze świadczeń
pomocy społecznej; wprowadzenie dodatkowej możliwości inwestowania środków funduszu
w lokaty bankowe; zastosowanie mechanizmu dokonywania wpłat do funduszu na
podstawie wielkości portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych,
których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, a także zmianę
mechanizmu zwrotu środków do sumy dokonanych wpłat i uzupełnień, pomniejszonej
o wartość wsparcia przyznanego kredytobiorcom będącym klientami danego banku.
W głosowaniu komisja poparła większość przedstawionych przez siebie poprawek oraz
poprawki zgłoszone przez senatora Kazimierza Kleinę.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Piotra Gruszczyńskiego.
Konkluzja Komisja poparła wniosek o wprowadzenie 14 poprawek (druk senacki nr 1090 Z).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
Opracowano w BPS

