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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Komisji Budżetu i  Finansów Publicznych Kazi-
mierz Kleina)

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Bu-
dżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji In-
frastruktury.

W imieniu swoim i kolegi, pana przewodni-
czącego, proponuję, aby porządek dzisiejszego 
naszego posiedzenia obejmował rozpatrzenie 
ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego oraz Dewe-
loperskim Funduszu Gwarancyjnym – druk se-
nacki nr 386.

Czy są uwagi do porządku posiedzenia? Nie 
ma.

Witam bardzo serdecznie wszystkich obec-
nych senatorów, posłów, gości, którzy dotarli na 
nasze posiedzenie, przedstawicieli rządu, którzy 
będą przybliżali nam tę ustawę.

Proszę państwa, to nasze posiedzenie ma 
charakter hybrydowy, to znaczy, że część sena-
torów pracuje tu, na miejscu – wydaje mi się, że 
nawet większość senatorów jest właśnie na sali 
– a część senatorów pracuje zdalnie. Wszystkich 
ich witamy i prosimy o wsparcie i działanie pod-
czas naszego posiedzenia.

Czy wszystkie osoby, które chciały uczest-
niczyć zdalnie – senatorowie, ale i goście – za-
rejestrowały się na naszym posiedzeniu i mogą 
w nim uczestniczyć?

Każdy z  państwa – mówię także o  osobach 
pracujących zdalnie – ma możliwość wypo-
wiadania się, a  senatorowie zgłaszania popra-
wek. I będziemy działali, funkcjonowali zgodnie 

(Początek posiedzenia w dniu 11 maja o godzinie 12 minut 01)

z  tymi zasadami, które już członkom Komisji 
Budżetu i  Finansów Publicznych oraz Komisji 
Infrastruktury, wszystkim senatorom, są znane. 
A więc tutaj w sposobie procedowania nie będzie 
żadnych zmian.

I moje pytanie przed rozpoczęciem pracy jest 
takie: czy obecnie na posiedzeniu – tu, na sali, 
ale także zdalnie – są osoby, które prowadzą 
działalność lobbingową w  rozumieniu prawa? 
Nie ma.

W takim razie przystępujemy do rozpatrze-
nia ustawy.

W imieniu rządu informację przedstawi pre-
zes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, pan Tomasz Chróstny, który reprezentuje 
stronę rządową w sprawie tej ustawy.

Rozumiem, że pan prezes będzie ją krótko 
prezentował. Tak?

(Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów Tomasz Chróstny: Tak jest.)

To bardzo proszę. Prosimy o prezentację tej 
ustawy.

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI 
I KONSUMENTÓW
TOMASZ CHRÓSTNY 

Dzień dobry państwu.
Wysoka Komisjo!
Projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lo-

kalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym 
to jest ważna zmiana z punktu widzenia ochro-
ny najważniejszej transakcji, jaka w  życiu spo-
tyka większość Polaków, a zatem zakupu domu 
bądź mieszkania na rynku pierwotnym, w przy-
padku gdy to przedsięwzięcie jest realizowane 
w oparciu o środki pozyskane bezpośrednio od 
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nabywców. To ważna zmiana. Mówimy o  kom-
pleksowym wzmocnieniu słabszej strony kon-
traktów, jaką bez wątpienia jest konsument 
w starciu z deweloperem, który jest podmiotem 
profesjonalnym, jest podmiotem wyspecjalizo-
wanym, mającym szeroką wiedzę i doświadcze-
nie na rynku. I mówimy tutaj o zmianach, które 
dotyczą tego wzmocnienia już od początkowego 
etapu wkraczania w tę relację, a zatem od podpi-
sania umowy rezerwacyjnej, bo wyraźnie wska-
zujemy, że wartość opłaty z tytułu rezerwacji nie 
może przekroczyć jednego punktu procentowe-
go wartości mieszkania, ale też mówimy, w jaki 
sposób ta opłata jest rozliczana, czyli kiedy ona 
jest zwracana, kiedy deweloper ją zachowuje, 
a  kiedy ma obowiązek zwrócić ją w  podwójnej 
wysokości.

Mówimy też o niezwykle ważnych kwestiach 
dotyczących wad, które mogą występować przy 
odbiorze nieruchomości. I jest cała osobna pro-
cedura prawna dla wady nieistotnej, jeśli jest 
możliwość naprawienia tej wady przez dewe-
lopera, ale w  sytuacji, gdy po 3  próbach ta na-
prawa by nie wystąpiła, wówczas jest możliwość 
przeprowadzenia wykonania zastępczego. Poza 
tym jest też ochrona nabywcy w przypadku, gdy 
mamy wadę istotną, której deweloper nie chciał-
by naprawić, usunąć, pomimo jej wcześniejsze-
go uznania. I  tutaj ta ochrona będzie również 
obejmowała środki, które konsument będzie 
mógł odzyskać w  ramach funkcjonowania tego 
nowego instrumentu, jakim jest Deweloperski 
Fundusz Gwarancyjny. Konsument będzie mógł 
odzyskać pieniądze i kupić inny lokal na rynku. 
Chodzi o to, żeby rzeczywiście spełnić te podsta-
wowe funkcje mieszkaniowe, które towarzyszą 
temu niezwykle ważnemu przedsięwzięciu.

Mamy szereg innych praw, w  tym mamy 
m.in. utworzenie Deweloperskiego Funduszu 
Gwarancyjnego – już nie tylko na wypadek upa-
dłości deweloperów, ale także w sytuacji, gdyby 
doszło do upadłości banków. A proszę zauważyć, 
że nawet w  ostatnim czasie tego typu sytuacje 
– czy to upadłości, czy resolution, gdy są banki 
spółdzielcze – w Sanoku i w Przemkowie wystę-
powały. I tam, gdzie te środki do zabezpieczenia 
nie tylko oszczędności, ale też właśnie rachun-
ków mieszkaniowych byłyby niewystarczające 
– powyżej gwarancji zapewnianych przez DFG, 
powyżej 100 tysięcy euro – również ta gwaran-
cja ze strony DFG będzie zapewniona. Także 
w przypadku występowania wad istotnych będą 

uruchamiane te środki z  DFG oraz w  sytuacji, 
gdy budowa zostanie wstrzymana z różnych po-
wodów – to może wynikać ze zmian prawnych, 
to może wynikać z zakwestionowania np. kwe-
stii środowiskowych. Jeżeli ta budowa stanęłaby 
na okres dłuższy niż 120  dni, to wówczas kon-
sument będzie mógł nie czekać na to, aż dewe-
loper dokończy przedsięwzięcie, tylko odzyskać 
środki z DFG i w oparciu o nie zakupić lokal na 
wolnym rynku.

Jest również doprecyzowanie czy usunięcie 
pewnych luk, które dotychczas były w systemie, 
a które wielu deweloperom umożliwiały niepro-
wadzenie mieszkaniowych rachunków powier-
niczych. A  przypomnę, że rachunki te również 
są mechanizmem gwarantowania tych środków, 
które wpłacają nabywcy i w oparciu o które de-
weloperzy realizują przedsięwzięcie inwestycyj-
ne.

Wokół projektu oczywiście toczyła się wielo-
letnia dyskusja. To nie jest projekt, który powstał 
na kolanie, to jest projekt, który był wypraco-
wywany praktycznie, jak tak spojrzymy, pra-
wie przez dekadę i był również efektem dialogu 
z  branżą. Nawet ostatni rok to też był jeszcze 
czas dialogu – najpierw bilateralnych rozmów 
z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, na-
stępnie włączył się w to również resort odpowie-
dzialny za budownictwo, szukając właśnie tych 
optymalnych rozwiązań. Chodziło o  to, żeby 
z jednej strony nie utrudniać prowadzenia dzia-
łalności przedsiębiorcom, ale z  drugiej strony 
zrealizować podstawową funkcję, to ratio legis 
tych przepisów, a zatem wzmocnić stronę słab-
szą kontraktów, czyli kupujących.

I  na zakończenie chciałbym tylko zwrócić 
uwagę, że ta zmiana prawna dotyczy sytuacji, 
gdy deweloper realizuje przedsięwzięcie inwe-
stycyjne w  oparciu o  środki pozyskane od na-
bywców. Nie mówimy o sytuacji, gdy deweloper 
działa na własne ryzyko, gdy inwestuje swój 
kapitał i gdy odpowiada przed akcjonariuszami 
czy przed bankiem, a  realizuje to ze środków 
obcych. Przede wszystkim mówimy o  sytuacji, 
gdy deweloper prowadzi działalność i  obarcza 
ryzykiem środki zgromadzone przez nabywców. 
To jest bardzo ważne rozróżnienie. Dlatego wła-
śnie stoimy na stanowisku, że ta ochrona kupu-
jącego, ochrona nabywcy, ochrona konsumenta 
musi iść dużo dalej, zwłaszcza ze względu na 
to, że, proszę państwa, jest to rynek, w którym 
praktycznie mamy dekadę wzrostów, ale jest 
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to rynek niezwykle cykliczny. Musimy również 
brać odpowiedzialność za to, że prędzej czy póź-
niej nastąpi zmiana cyklu koniunkturalnego. 
I m.in. dlatego te środki konsumentów powinny 
być w sposób szczególny zabezpieczone. Bardzo 
państwu dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję bardzo panu prezesowi.
Pani jeszcze chciałaby uzupełnić, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Myślę, że może później, jak…)
Dobrze.
W takim razie bardzo proszę teraz przedsta-

wiciela Biura Legislacyjnego, panią mecenas. A, 
jest pani tutaj.

Proszę bardzo, Pani Mecenas.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
ALDONA FIGURA 

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Biuro Legislacyjne w swojej opinii przedsta-

wiło 4 uwagi.
Pierwsza uwaga dotyczy art.  17. Zgodnie 

z  art.  17 bank prowadzący mieszkaniowy ra-
chunek powierniczy dokonuje kontroli zakoń-
czenia każdego z etapów przedsięwzięcia dewe-
loperskiego lub zadania inwestycyjnego przed 
wypłatą środków pieniężnych deweloperowi. 
Szczegółowy zakres tej kontroli został określo-
ny w ust. 4. Jednocześnie zgodnie z ust. 9 bank 
może dokonać kontroli w  zakresie innym niż 
określony w ust. 4.

Wydaje się, że takie sformułowanie może 
oznaczać zakres węższy lub szerszy, a jeśli wziąć 
pod uwagę treść przepisu, najprawdopodobniej 
chodzi o  zakres szerszy. Zatem proponujemy 
tak sformułować przepis, żeby nie budził żad-
nych wątpliwości i jednoznacznie wskazywał na 
zakres kontroli. I stąd poprawka, w której pro-
ponujemy zastąpić w art. 17 w ust. 9 wyraz „in-
nym” wyrazem „szerszym”.

Druga uwaga dotyczy art.  40 ust.  19. Jak 
wynika z  tego przepisu, regulacje dotycząca 

procedury reklamacji wad stwierdzonych 
w  trakcie odbioru lokalu mieszkalnego albo 
domu jednorodzinnego znajdą zastosowanie 
w odniesieniu do wad, które zostały stwierdzo-
ne po dokonanym odbiorze lokalu mieszkalnego 
albo domu jednorodzinnego, ale przed przenie-
sieniem prawa własności. Odpowiednie zastoso-
wanie znajdą regulacje zawarte w art. 40 ust. 4–8 
ustawy. Jednocześnie ustawodawca zdecydował 
się doprecyzować, że termin na usunięcie wady 
ma być liczony od dnia zgłoszenia wady.

Wydaje się, że jeżeli regulacja ma być kom-
pletna, to należy taką samą zasadę zastosować 
do terminu na wyrażenie stanowiska przez de-
welopera. I proponujemy poprawkę zmierzającą 
do tego, że bieg terminów określonych w prze-
pisach, które będą stosowane odpowiednio, roz-
pocznie się od dnia zgłoszenia wady. Na tym ta 
poprawka polega.

Następna uwaga dotyczy przepisów karnych. 
Zdaniem Biura Legislacyjnego korekty wymaga 
brzmienie art.  57 ustawy w  zakresie prawidło-
wego sformułowania sankcji za czyn określony 
w tym przepisie z uwagi na to, że już od 1997 r., 
czyli od momentu wejścia w  życie kodeksu 
karnego, wykształcił się w  Polsce zwyczaj, że 
w przepisach karnych dotyczących przestępstw 
zagrożonych karą grzywny używa się zwrotu 
„podlega grzywnie”, a w przepisach dotyczących 
wykroczeń zagrożonych karą grzywny używa 
się zwrotu „podlega karze grzywny”. Dodatko-
wo, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, 
jeżeli na podstawie sankcji karnej określonej 
w przepisie karnym nie da się ustalić, czy dany 
czyn zabroniony jest przestępstwem, czy wykro-
czeniem, na końcu przepisów karnych zamiesz-
cza się przepis określający tryb orzekania.

W  związku z  tym, że w  literaturze podnosi 
się również, że w przypadku czynu zagrożonego 
sankcją grzywny nie można wyłącznie na pod-
stawie rodzaju sankcji przesądzić, czy czyn jest 
wykroczeniem, czy przestępstwem, jak również 
z uwagi na brak określenia górnej granicy sank-
cji – i  to też nie pozwala stwierdzić przynależ-
ności czynu zabronionego do rodzaju zachowań 
– proponujemy, żeby w art. 57 wyrazy „podlega 
grzywnie” zastąpić wyrazami „podlega karze 
grzywny” oraz skreślić ust.  2, który powinien 
znaleźć się, zgodnie z zasadami techniki prawo-
dawczej, w prawidłowo sformułowanym przepi-
sie na końcu tego rozdziału, a następnie skreślić 
w art. 59 ust. 2, który określa tryb orzekania, bo 
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zdaniem Biura Legislacyjnego z uwagi na wcze-
śniejszą argumentację jest on po prostu zbędny. 
Te poprawki zostały zaproponowane w  odpo-
wiedniej kolejności w uwadze trzeciej.

I uwaga czwarta dotyczy art. 66. W tym arty-
kule została wprowadzona w trakcie prac w Sej-
mie na etapie drugiego czytania nowelizacja 
ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektó-
rych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego. Tak jak powiedziałam na wstępie, 
ta nowelizacja została wprowadzona poprawką 
w drugim czytaniu. I już nie kwestionując prawa 
do wprowadzenia takiej zmiany, uważamy, że 
jednak tryb jej wprowadzenia budzi wątpliwości 
konstytucyjne. Zakres poprawki Sejmu, podob-
nie jak zakres poprawki Senatu, wielokrotnie 
był omawiany przez Trybunał Konstytucyjny, 
który w  wielu orzeczeniach, w  tym w  orzecze-
niu K 37/03, K 53/07 czy K 31/12, wypowiadał się 
w  tym zakresie. I  tak: Trybunał Konstytucyjny 
podkreśla, że wymóg rozpatrywania projektów 
ustaw przez Sejm w 3 czytaniach oznacza kon-
stytucyjny nakaz, by podstawowe treści, któ-
re mają się znaleźć w  ustawie, przebyły pełną 
drogę procedury sejmowej, tak by nie zabrakło 
czasu i możliwości na przemyślenie przyjmowa-
nych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. 
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego nakazowi 
temu sprzeciwia się takie stosowanie procedury 
poprawek, które pozwala na wprowadzenie do 
projektu nowych istotnych treści na ostatnich 
etapach procedury sejmowej. Podkreśla się rów-
nież, że dotyczy to zwłaszcza poprawek zgłoszo-
nych dopiero w drugim czytaniu. Trzeba mieć na 
względzie, że drugie czytanie jest ostatnim eta-
pem procedury sejmowej, podczas którego moż-
na zgłaszać poprawki do projektu. Reasumując 
wywody Trybunału Konstytucyjnego w  wyda-
nych wyrokach, można to podsumować w  ten 
sposób, że ustrojodawca w  pełni świadomie na 
podstawie długo funkcjonującej praktyki parla-
mentarnej dążył do ograniczania – stopniowego 
wprawdzie, ale ograniczania – możliwości wno-
szenia poprawek na kolejnych etapach procesu 
legislacyjnego. Ustawa musi być aktem spój-
nym, regulującym pewną dziedzinę życia, a nie 
aktem składającym się z oderwanych od siebie 
przepisów, bez żadnego związku merytoryczne-
go. Taki dowolny związek z  ustawą oznaczałby 
możliwość obejścia przepisów konstytucji do-
tyczących inicjatywy ustawodawczej i  wymogu 
3  czytań. Tu istotną okolicznością jest również 

fakt, że dla ram przedstawionej ustawy istnieje 
obowiązek określenia skutków finansowych jej 
wykonania oraz że dla oceny już samej popraw-
ki i jej związku z projektem, będącym podstawą 
prac Sejmu, nie ma znaczenia tytuł ustawy, ale 
przedmiot jej regulacji, który jest oceniany, bio-
rąc pod uwagę analizę samego tekstu projektu 
ustawy i uzasadnienia, które określa jej cel.

I  zaproponowaliśmy poprawkę, która zmie-
rza do skreślenia tej zmiany i  jej konsekwencji. 
Dziękuję bardzo.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, bardzo proszę o krótkie usto-

sunkowanie się do tych uwag Biura Legislacyj-
nego.

(Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów Tomasz Chróstny: Dziękuję bardzo. Pa-
nie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, serdecz-
nie proszę o  zabranie głosu panią dyrektor Izę 
Szewczyk-Krzyżanowską. Dziękuję bardzo.)

DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY 
ZBIOROWYCH INTERESÓW  
KONSUMENTÓW W URZĘDZIE OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
IZABELA SZEWCZYK-KRZYŻANOWSK A 

Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Szanowna Komisjo!
Jeżeli chodzi o  3 pierwsze poprawki zapre-

zentowane przez panią legislator, to nasza opinia 
jest pozytywna, zaś jeżeli chodzi o uwagę czwar-
tą, to tutaj chciałabym oddać głos panu dyrekto-
rowi Tetzlaffowi z ministerstwa rozwoju, który 
jest odpowiedzialny za tę kwestię. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Tylko jest tutaj ewentualnie pytanie o  kon-
stytucyjność tej poprawki. Tak? Merytorycznie. 
I to jest istotna dla nas kwestia.

(Dyrektor Departamentu Ochrony Zbio-
rowych Interesów Konsumentów w  Urzędzie 
Ochrony Konkurencji i  Konsumentów Izabela 
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Szewczyk-Krzyżanowska: Jak najbardziej. Pan 
dyrektor jest zdalnie, więc myślę, że odpowie.)

Dobrze.
A, jest zdalnie, tak?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
MIESZKALNICTWA W MINISTERSTWIE 
ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 
JULIUSZ TETZLAFF 

Tak, tak. Dzień dobry.
Nie wiem, czy mnie słychać.
Dzień dobry. Juliusz Tetzlaff, dyrektor De-

partamentu Mieszkalnictwa w  Ministerstwie 
Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ta poprawka, faktycznie zgłoszona w drugim 
czytaniu, nie modyfikuje przepisów ustawy pier-
wotnej, przedstawionej w  pierwszym czytaniu 
Sejmu. W naszej ocenie ona łączy się z celem usta-
wy i z celem regulacji tej ustawy w tym zakresie, 
że na mieszkalnictwo i na cały problem mieszka-
niowy trzeba patrzeć w sposób złożony w zakre-
sie polityki mieszkaniowej. Zarówno w  ocenie 
skutków regulacji ustawy, jak i w debacie, która 
była prowadzona w  Sejmie, oraz w  debacie pu-
blicznej wskazywano, że wprowadzenie Dewe-
loperskiego Funduszu Gwarancyjnego i  składka 
na ten fundusz mogą skutkować chociażby wzro-
stem cen mieszkań. Celem poprawki przyjętej 
przez Sejm w drugim czytaniu, tak w skrócie, jest 
umożliwienie budowy tanich mieszkań na wyna-
jem w ramach rządowych programów mieszka-
niowych. I tym samym te mieszkania – w takiej 
liczbie, w  jakiej dzięki tej poprawce będziemy 
mogli zacząć budować chociażby w  ciągu tego 
roku – w takich warunkach rynkowych powinny 
obniżyć z kolei ceny rynkowe mieszkań, czyli jak-
by w drugą stronę skierować ten ruch na rynku, 
powodując niwelowanie tego ryzyka wzrostu cen 
spowodowanego wejściem ustawy o Deweloper-
skim Funduszu Gwarancyjnym. Stąd widzimy 
połączenie tych projektów.

Sama poprawka też w żaden sposób nie do-
tyczy…

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Panie Dyrektorze, ja myślę, że… Przepra-
szam, że panu przerwę. Co do merytorycznej, 

że tak powiem, zasadności tej poprawki to nikt 
z nas nad nią nie dyskutuje, a nawet się zgadza. 
Jest tylko element, na który zwróciła tu uwagę 
pani mecenas, czyli kwestia konstytucyjności 
momentu jej wprowadzenia. I  prosiłbym, żeby 
pan się do tego odniósł, bo to jest przedmiotem 
naszych wątpliwości.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
MIESZKALNICTWA W MINISTERSTWIE 
ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 
JULIUSZ TETZLAFF 

To znaczy, ten związek, kwestionowany tutaj 
przez Biuro Legislacyjne, polega właśnie na tym 
braku związku z ustawą. Ten związek w naszej 
ocenie jest zapewniony przez to, że skutki finan-
sowe przyjęcia tej głównej ustawy, tej ustawy…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Panie 
Dyrektorze, jeszcze raz chcę powiedzieć, że tego 
związku w zasadzie pani nie neguje, tylko mówi 
o momencie, w którym została zgłoszona ta po-
prawka.)

To znaczy, poprawkę zgłoszono w  drugim 
czytaniu. I zgodnie z wykładnią Trybunału Kon-
stytucyjnego i  tych orzeczeń, które tu zostały 
przywołane, wskazywane było wielokrotnie, że 
im wcześniejszy jest etap prac legislacyjnych, 
tym zakres związku poprawki z projektem jest 
nieco luźniejszy. Im bardziej on musi być zwią-
zany w Senacie… Im bardziej się, że tak powiem, 
cofamy, jeśli chodzi o  proces parlamentarny, 
tym wspomniany związek może być mniejszy.

My wskazujemy, że ten związek jest. Z  opi-
nii Biura Legislacyjnego wynika, że go nie ma. 
To znaczy, tak wynika z tej opinii. Ale my wska-
zujemy, że ten związek istnieje i  ta poprawka 
łączy się z  projektem ustawy poprzez właśnie 
ten czynnik oddziaływania na niwelowanie ne-
gatywnych skutków tej ustawy, ustawy przyjętej 
w pierwszym czytaniu w Sejmie – o, tak to…

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję bardzo w takim razie.
Myślę, że już rozumiemy intencje przedsta-

wiciela rządu w tej sprawie.
Zanim rozpoczniemy dyskusję nad tą ustawą, 

jest jeszcze prośba o bardzo krótkie wystąpienie 



Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (36.), 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (63.)

8

11 maja 2021 r.

pana posła, który w Sejmie był posłem sprawoz-
dawcą tej ustawy.

W  takim razie prośba, żeby pan króciutko 
opowiedział o  niej, przedstawił jako sprawoz-
dawca tej ustawy i jej prowadzący.

POSEŁ 
JACEK TOMCZAK 

Ja nie byłem sprawozdawcą, ale od 5  lat je-
stem członkiem Komisji Infrastruktury i brałem 
udział w pracach nad tą ustawą.

A powiem tak: odnośnie do przebiegu to pra-
ca przebiegła bardzo szybko. Szczerze mówiąc, 
strona społeczna zgłosiła szereg uwag i  propo-
zycji, ale praktycznie żadne z  nich nie zostały 
uwzględnione.

I  odnośnie do tej ideologii prokonsumenc-
kiej, którą pan prezes przed chwilą przekazał, to 
powiem szczerze, że nam z prac komisji jednak 
wyszedł trochę inny obraz. Taki, że jest to jednak 
ustawa wybitnie antykonsumencka, a  nie pro-
konsumencka. Konsumenci w Polsce nie wnio-
skowali o  te przepisy. Trudno sobie wyobrazić, 
żeby jakikolwiek polski konsument wnioskował 
o to, żeby ceny mieszkań wzrosły w Polsce o ok. 
4–5%. A tak policzył koszty tejże ustawy rynek. 
Ta ustawa… Nie ukrywajmy, UOKiK oczywi-
ście nie policzył tych kosztów, tylko policzyli je 
przedsiębiorcy i  konsumenci. To oni policzyli 
skutki oddziaływania przepisów tejże ustawy.

Ona w tej wersji, jeżeli miałaby przejść w ta-
kiej formie, jaka jest dzisiaj, niestety wyrządzi 
polskiemu rynkowi mieszkaniowemu więcej 
szkody niż pożytku.

Warto podkreślić jedną rzecz – że na tym 
rynku 98% mieszkań budują przedsiębiorcy, 
a państwo polskie ma wpływ zaledwie na 2% tego 
rynku. Oddziaływanie państwa polskiego w tym 
zakresie jest niewielkie, ale może być niestety za 
pośrednictwem tej ustawy bardzo szkodliwe

Głównym celem tej ustawy… Tak naprawdę 
o nią nie wnioskują konsumenci – bo jest anty-
konsumencka – i są jej przeciwni przedsiębiorcy. 
A więc pytanie: dla kogo powstały te przepisy?

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dobrze. Ale, proszę pana…

(Poseł Jacek Tomczak: Ja krótko…)
Ja myślę, że nas interesuje tylko, jeżeli już – 

bo ja zrozumiałem, że pan był sprawozdawcą – 
informacja o tym, jak postępowała praca w Sej-
mie. Przepraszam, że tak mówię, ale taka jest 
u nas praktyka. Tak że ewentualnie informacja 
o tym, jak pracowano nad tym…

(Poseł Jacek Tomczak: Dobrze.)
A  kwestie ocenne to już są jakby wtórne, 

prawda? To już później inni będą mogli tę kwe-
stię…

(Poseł Jacek Tomczak: Ale pozwoli pan sena-
tor, że tylko dokończę? Dwa zdania.)

Proszę bardzo, oczywiście.

POSEŁ 
JACEK TOMCZAK 

Dokończę. 2 zdania. Będę się skracać…
Głównym celem jest oczywiście powołanie 

funduszu, którego cel absolutnie jest politycz-
ny. Tutaj pan dyrektor świetnie to spuentował, 
bo środki z  tego funduszu nie będą służyły tak 
naprawdę wsparciu konsumentów, ale głównym 
ich celem będzie realizowanie programów poli-
tycznych przygotowanych przez rząd. Jak mnie-
mam, budowa tanich mieszkań na wynajem 
wynika z porozumienia pomiędzy PiS i Lewicą. 
A w związku z  tym bardzo sprytnie urząd wy-
myślił, że ze środków konsumentów ściągnię-
tych z rynku…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Proszę 
pana… Ja przepraszam, Panie Pośle…)

…sfinansujemy…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Panie Po-

śle…)
…de facto programy polityczne rządu, nieste-

ty. I trzeba wiedzieć, że takie są konsekwencje tej 
ustawy. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Panie Pośle, po prostu bardzo dziękuję panu 
za wypowiedź.

No, nie jest naszym celem procedowanie nad 
tym w ten sposób w tym momencie. Chodzi nam 
w  tej chwili o  debatę nad dokumentem, który 
mamy. To chcielibyśmy zrobić.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Panie Prezesie, no bo po prostu rozpocznie-
my…

Proszę bardzo, ale króciutko…

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI 
I KONSUMENTÓW 
TOMASZ CHRÓSTNY 

Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję.
Dosłownie 30 sekund, jeżeli można…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Bardzo 

państwa proszę, żebyśmy się nie rozpraszali.)
Posłem sprawozdawcą była pani Anna Pa-

luch. Pan poseł Tomczak brał udział w pracach 
podkomisji na każdym etapie, prezentując bar-
dzo proprzedsiębiorcze stanowisko.

(Głos z sali: Głośniej!)
Ja tylko chciałbym zauważyć, jak ogromnym 

konsensusem politycznym ten projekt ustawy 
się cieszył w  głosowaniu. Proszę zauważyć, że 
rzadko kiedy mamy przepisy, które mają tak 
szeroki konsensus polityczny. Bardzo dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, zgłosił się pan Konrad Pło-

chocki z  Polskiego Związku Firm Deweloper-
skich, dyrektor generalny, który chciałby zabrać 
głos w tym momencie.

Proszę bardzo.

DYREKTOR GENERALNY POLSKIEGO 
ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH 
KONRAD PŁOCHOCKI 

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo!
Tytułem wstępu chciałbym tylko zauważyć, 

że organizacje branżowe, przede wszystkim Pol-
ski Związek Firm Deweloperskich, nie są, wbrew 
takiemu przeświadczeniu medialnemu wywoła-
nemu przez urząd, przeciwne samej regulacji. 
My bardzo mocno sprzeciwiamy się szczegółom 
tej regulacji, ale nie istocie rzeczy. Wiele z postu-
latów sami proponowaliśmy i popieramy.

Konsultacje, o  których był uprzejmy powie-
dzieć prezes UOKiK, rzeczywiście trwały bardzo 

długo, ale, niestety, praktycznie wszystkie nasze 
poprawki, poza dosłownie kilkoma szczegóło-
wymi, zostały odrzucone. Mówię o  tych kon-
sultacjach, które trwały w ostatnim okresie, już 
kiedy prezes Chróstny sprawował nadzór nad 
urzędem.

Przypomnę, że to właśnie branża, a  przede 
wszystkim Polski Związek Firm Deweloper-
skich, od początku walczyła bardzo mocno o ob-
niżenie obciążeń dla konsumentów. Przypomnę 
też, że UOKiK kilka lat temu wyszedł z propozy-
cją, że należy wprowadzić obowiązkową skład-
kę w  wysokości 5%. Po naszym bardzo dużym 
sprzeciwie, walce medialnej i  dyskusjach ogra-
niczono to do 3%. Ponownie wytoczyliśmy działa 
medialne – przepraszam, że tak to określę – co 
doprowadziło do ograniczenia składki do 2%.

Dlaczego mówię o  tych kosztach? Bo to są 
działania prokonsumenckie. My na tym ostat-
nim etapie sejmowym mieliśmy, że tak powiem, 
wstępnie uzgodnione z  urzędem kilka postu-
latów, które naszym zdaniem nie wpływały na 
pogorszenie sytuacji nabywców, bo oni byliby 
zabezpieczeni w tej chwili w 100% poprzez De-
weloperski Fundusz Gwarancyjny, a  które jed-
nocześnie dotyczyły przepisów powodujących 
ogromne trudności dla branży deweloperskiej 
w funkcjonowaniu bądź też niepotrzebne obcią-
żenia dla nabywców. Na przykład fakt, że dzisiaj 
przepisy przewidują, że w  przypadku, gdyby 
klient chciał odstąpić od umowy, a  deweloper 
chciałby mu to umożliwić, będzie musiał zapła-
cić drugi raz składkę od tego samego mieszka-
nia. To powoduje, że właśnie skończyliśmy na 
polskim rynku z  możliwością bezpłatnego od-
stąpienia od umów deweloperskich. To jest prze-
pis ewidentnie antykonsumencki.

I my te kilka postulatów mieliśmy uzgodnio-
ne. Przyznaję, że poczuliśmy się ograni – mó-
wiłem o tym również na posiedzeniach komisji 
sejmowych – ponieważ urząd, niestety, te tech-
niczne naszym zdaniem czy też niewpływające 
na pogorszenie sytuacji konsumentów popraw-
ki na posiedzeniach komisji sejmowych konse-
kwentnie wszystkie odrzucił.

My właściwie skupiliśmy się w tej chwili na 
5  postulatach i  przekazaliśmy je również pań-
stwu. To jest 5 kluczowych postulatów.

One sprowadzają się do tego, że nie powin-
na być płacona podwójna składka w przypadku 
ponownej sprzedaży tego samego mieszkania, 
że nie powinniśmy wprowadzać mechanizmu, 



Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (36.), 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (63.)

10

11 maja 2021 r.

który dzisiaj jest szczególnie niebezpieczny… 
Państwo widzą – tak myślę – co się dzieje na 
rynku deweloperskim. Ceny bardzo szybko ro-
sną, a  co gorsza pojawiają się znowu pierwsi 
spekulanci, tzw. fliperzy, którzy bukują, blokują 
mieszkania, rezerwują je na etapie wprowadze-
nia oferty przez dewelopera, potem wycofują się 
z tej umowy poprzez cesję i sprzedają na rynku 
to samo mieszkanie po 2 latach, zanim ono jest 
wybudowane, licząc na to, że odsprzedadzą je na 
rynku drożej. My mieliśmy już taką falę w 2006 
i  2007  r. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. 
W tej chwili znowu zaczęli się pojawiać tacy spe-
kulanci. W 2020 r. przyszła pandemia, momen-
talnie zniknęli z  rynku, ale w  tej chwili znowu 
ich widzimy.

Dlaczego ja o tym mówię? Bo kolejnym punk-
tem, na który zwracamy uwagę, jest to, że wpro-
wadzenie takiego mechanizmu dotyczącego 
wady istotnej zaproponowanego w ustawie daje 
możliwość tym fliperom gwarancji, że oni nie 
stracą, a mogą zyskać. Mianowicie ustawa prze-
widuje, że gdyby była wada istotna lokalu i taki 
nabywca zatrudniłby prywatnego rzeczoznaw-
cę budowlanego, który potwierdzi istnienie tej 
wady, to deweloper musi oddać środki, a  jeżeli 
deweloper tego nie zrobi, to z automatu zrobi to 
za niego Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ze 
środków wspólnych. I teraz uwaga, proszę pań-
stwa: nawet jeżeli deweloper weźmie kontrek-
spertyzę, nawet jeżeli zatrudni Instytut Techniki 
Budowlanej czy politechnikę i  wszyscy stwier-
dzą, proszę państwa, że tu nie ma żadnej wady, 
to my nie możemy z tym iść do sądu w myśl dzi-
siaj zaproponowanych przepisów. Musimy jako 
deweloper wypłacić środki z powrotem, a jeżeli 
ich nie wypłacimy, to zrobi to za nas Dewelo-
perski Fundusz Gwarancyjny, który całą swoją 
potęgą wstąpi w  miejsce nabywcy i  skieruje ją 
przeciwko przedsiębiorcy. Daliśmy możliwość 
uprawiania hazardu na rynku mieszkaniowym 
i zagwarantowaliśmy, że nie da się stracić. Moż-
na wygrać, ale nie da się stracić.

Pozostałe punkty dotyczą pewności dokoń-
czenia inwestycji. Tutaj zgłaszaliśmy uwagi na 
temat tego, co powinien kontrolować bank, i ry-
zyka, które może się pojawić przy zablokowaniu 
procedowania całej inwestycji. To oznaczałoby, 
że wszyscy nabywcy będą pokrzywdzeni, przed-
siębiorca oczywiście również, bo może zatrzy-
mać inwestycję i zbankrutować, nawet jeżeli to 
będzie nieuzasadnione.

Zwracamy też uwagę na bardzo ryzykowny 
punkt dotyczący wykonania zastępczego. Zno-
wu regulacja, którą dzisiaj proponuje urząd, jest 
niespotykana w  żadnej innej branży. To mia-
łaby być jedyna branża, w której tak naprawdę 
wykonanie zastępcze byłoby możliwe bez upo-
ważnienia sądu. My proponujemy, aby w  sy-
tuacji, kiedy ten mechanizm miałby zostać za-
stosowany, nabywca w razie, gdy deweloper nie 
naprawi jakiejś usterki, rzeczywiście mógł się 
wycofać z tej transakcji, mógł odstąpić od umo-
wy. Proponujemy tak dlatego, że proszę sobie 
wyobrazić sytuację, że wchodzi państwa sąsiad 
i  zaczyna samodzielnie naprawiać wentylację, 
która jest, załóżmy, grawitacyjna i  funkcjonuje 
w  całym pionie, gdzie jest kilkadziesiąt miesz-
kań. I  według własnego pomysłu, nie przy po-
mocy profesjonalnej ekipy, instaluje swoje wła-
sne urządzenia, które rozregulowują wentylację 
w  pozostałych kilkudziesięciu mieszkaniach. 
Albo też zaczyna samodzielnie naprawiać płytę 
garażową, powodując przecieki bądź uszkodze-
nie instalacji kanalizacyjnej. Niestety, to byłoby 
możliwe w myśl obecnie proponowanych prze-
pisów. I  dlatego, że to niesie ze sobą zarówno 
mnóstwo ryzyka dla innych nabywców, jak i ry-
zyka nadużyć, w polskim kodeksie cywilnym od 
lat jest regulacja, że takie rzeczy mogą dziać się 
tylko i wyłącznie za upoważnieniem sądu. Czyli 
to, co my proponujemy, to jest po prostu zosta-
wienie tej furtki, żeby to upoważnienie sądu mo-
gło być wydane i  żeby była niezależna kontrola 
sądowa. My wiemy, że dzisiejsza władza nie lubi 
kontroli sądowej, ale bardzo apelujemy o to, żeby 
jednak ta kontrola sądowa została pozostawiona, 
bo brak tej kontroli może się obrócić przeciwko 
nabywcom.

Przepraszam za przydługi wstęp.
(Brak nagrania)
(Senator Janusz Pęcherz: Dziękuję bardzo, Pa-

nowie…)

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Proszę równocześnie, jeżeli są jakieś popraw-
ki, by je zgłaszać. Albo ewentualnie poprawki 
będą później zgłoszone na posiedzeniu plenar-
nym. Po prostu to, co uważacie, Panowie i Panie. 
Chodzi o to, żebyśmy je tutaj przegłosowali. Dla-
tego też proszę je w tym momencie zgłaszać.

Bardzo proszę, Senatorze.
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SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję bardzo.
Panowie Przewodniczący! Szanowni Pań-

stwo!
Nie będę przedłużał, tylko przejdę do popra-

wek.
Ta ustawa jest ustawą, którą będziemy popie-

rać, ale jeżeli te poprawki, o których wypowiadał się 
m.in. ostatni przedmówca, zostaną wprowadzone.

My przeanalizowaliśmy tu… Ja zgłaszam te 
poprawki także w  imieniu pani senator Haliny 
Biedy, pana senatora Ryszarda Świlskiego i pana 
senatora Pawła Arndta, ale sądzę, że jeszcze kil-
ku senatorów może się dopisać.

To nieprawda, że był taki konsensus na sej-
mowym głosowaniu. Sam wynik głosowania 
czasami o niczym nie świadczy. Świadczy o tym, 
że zagłosowaliśmy, bo jest to ustawa. I ja też będę 
chciał zagłosować, pod warunkiem, że zostaną 
wprowadzone poprawki.

Koalicja Obywatelska zgłosiła chyba 17 popra-
wek, my po analizie zrobiliśmy z tego 8. Ja jestem 
nawet skłonny mówić, że możemy z tego zrobić 6. 
Ale przedstawię wszystkie 8, zwracając uwagę na, 
naszym zdaniem, bardzo istotne, które tak na-
prawdę są dla dobra tej ustawy i także dla dobra 
nabywców. Bo czasami mówimy, że nabywca zy-
skuje, a tak naprawdę w sumie może się okazać, 
że nie zyskuje. Jeżeli jeden zyskuje, a drugi nie, to 
na pewno nie jest to rozwiązanie poprawne.

I, przechodząc do meritum, zacznę od po-
prawki…

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Senatorze, czy pan ma je może na piśmie?
(Senator Janusz Pęcherz: Tak.)
Żeby pani mecenas je od razu… A może pani 

mecenas ma już te poprawki? Prośba, żeby także 
przekazać je pani mecenas, żebyśmy w razie gło-
sowania nad nimi teraz…

(Senator Janusz Pęcherz: Na piśmie mam 
1 egzemplarz, ale przyślemy to pani.)

No tak, tylko jest kłopot, bo wtedy po prostu 
będzie nam trudno… 

(Senator Janusz Pęcherz: Dobrze.)
Biuro Legislacyjne nie ma się jak odnieść.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

To nie mając przed sobą poprawek… Ale ja 
będę wiedział, o co chodzi w każdej poprawce.

Zaczynam od bardzo istotnej poprawki, mó-
wiącej o  tym, że deweloper otrzymuje ostatnią 
transzę pieniędzy od klienta dopiero po akcie 
przenoszącym własność, nawet przy otwartym 
rachunku. Obecnie otrzymuje ją po wybudowa-
niu i szykuje się do aktów z klientami. Rozwią-
zanie jest mniej więcej takie, że dzisiaj dewelo-
per ma ostatnią transzę w wysokości od 10% do 
nawet 25% i często stanowi ona zysk dewelopera 
– pewno nie 20%, ale w  tym jest zysk dewelo-
pera. Teraz będzie musiał na transzę czekać kil-
ka miesięcy. Zgodnie z poprawką chcemy, żeby 
ostatnią transzę deweloper otrzymał z  chwilą, 
kiedy jest decyzja na użytkowanie mieszkań. Ja 
tu nie widzę dalszych zagrożeń, jeśli mam de-
cyzję na użytkowanie. Nie musimy czekać na to, 
aż przeniesiemy to aktem notarialnym własno-
ści na rzecz wszystkich. Bo tu chodzi o każdego, 
czyli jak mam 50 lokatorów, to dopiero ostatni, 
pięćdziesiąty pozwala mi na otrzymanie ostat-
niej transzy.

Kolejna poprawka… Niezrozumiałe jest, dla-
czego bank ma sprawdzać, czy deweloper nie za-
lega z podatkami i składkami na ubezpieczenie 
społeczne, zdrowotne, i co ma ta kontrola objąć. 
Przy wieloetapowych inwestycjach w  praktyce 
niemożliwe stanie się również pozyskanie i zwe-
ryfikowanie w odpowiednim czasie zaświadczeń 
o  niezaleganiu przez dewelopera z  podatkami 
i  składkami na ubezpieczenia społeczne czy 
zdrowotne, np. w  zakresie podatku od nieru-
chomości, jeśli wziąć pod uwagę liczbę nieru-
chomości posiadanych przez dewelopera. To jest 
poprawka trzecia. Czyli w art. 17 w ust. 4 propo-
nujemy w pkcie 1 skreślić lit. f.

Poprawka czwarta: w art. 17 znowu w ust. 4 
w  pkcie  1 proponujemy nowe brzmienie lit.  g. 
Chodzi o to, żeby deweloper uregulował wyma-
galne i  bezsporne zobowiązania pieniężne wo-
bec wykonawców, a nie podwykonawców, dlate-
go że trudno, żebyśmy te rzeczy aż w taki sposób 
regulowali w ustawie, że mają być tutaj uwzględ-
nieni także podwykonawcy.

Poprawka piąta, do art.  40 ust.  13. Począ-
tek: „Odmowa dokonania odbioru ze względu 
na wadę istotną w  ramach powtórnego od-
bioru wymaga przedstawienia przez nabywcę 
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opinii rzeczoznawcy budowlanego”. Dalej pro-
ponujemy tak: „Nabywca występuje z  wnio-
skiem o  wydanie opinii przez rzeczoznawcę 
budowlanego, wpisanego na listę biegłych są-
dowych z  zakresu budownictwa, właściwego 
ze względu na położenie nieruchomości sądu 
powszechnego, w  terminie miesiąca od dnia 
odmowy”. W  dotychczasowym brzmieniu, 
które dostaliśmy z  Sejmu, ta sprawa nie jest 
uregulowana. Może to być, powiedzmy, rze-
czoznawca, którego sobie wybierze ten, kto 
kupuje mieszkanie – niekoniecznie z listy bie-
głych sądowych i niekoniecznie on będzie tym 
wiarygodnym rzeczoznawcą, który daje nam 
podstawy do tego, żeby uznać jego działanie za 
właściwe.

Kolejna poprawka: w art. 40 skreśla się ust. 16 
i  po ust.  17 dodaje się ust.  17a w  brzmieniu: 
„W przypadku stwierdzenia przez rzeczoznaw-
cę budowlanego braku istnienia wady istotnej 
koszty sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę 
budowlanego obciążają w całości nabywcę”. Cho-
dzi o to, żeby tu też nie spekulować, bo istnieje 
zagrożenie spekulacji na rynku.

Następna poprawka: w art. 48 proponujemy 
nadać ust. 3 takie brzmienie: „Składka jest na-
leżna od dnia dokonania wpłaty, o której mowa 
w ust. 1, przy czym pobierana jest tylko w związ-
ku z realizacją pierwszej umowy deweloperskiej 
lub umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 
3 lub 5, lub ust.  2, dotyczącej przedsięwzięcia 
deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, 
gdzie przeniesienie praw z tych umów ma nastą-
pić po raz pierwszy”. Tutaj już była mowa o tym, 
że możemy te składki płacić wielokrotnie. Chce-
my uniknąć tego. Chodzi o to, aby raz zapłacona 
składka była jedyną.

I w art. 48 w ust.  7 w pktach 1 i 2 propo-
nujemy, aby zmniejszyć wysokość składki na 
ten fundusz – do 1%, zamiast 2%, w  przy-
padku otwartego mieszkaniowego rachun-
ku powierniczego oraz do 0,1% – a teraz jest 
w tym akcie 0,2% – w przypadku zamknięte-
go mieszkaniowego rachunku powierniczego. 
Tutaj uzasadnienie jest dosyć miażdżące, bo 
wyliczona wartość kwot, które wpłyną na fun-
dusz deweloperski, uwzględniająca wielkość 
dzisiejszego rynku mieszkaniowego, to jest 
ok. 1 miliarda zł – niektórzy wyliczają 1 mi-
liard 400 milionów zł, niektórzy trochę mniej 
niż 1  miliard, przyjmijmy, że ok. 1  miliar-
da, bo z  tym się zgadzają wszyscy. A  według 

symulacji na odszkodowania potrzeba jest 
kwota rzędu ok. 140  milionów. Jest pytanie: 
po co tak wielki fundusz, w wysokości 1 mi-
liarda zł? Czy nie może on być zdecydowanie 
mniejszy? No, można się jeszcze zastanawiać 
nad takim rozwiązaniem: jeżeli ten fundusz 
będzie miał zgromadzone środki w  wysoko-
ści 1 miliarda zł, a będziemy widzieli, jakie są 
tak naprawdę potrzeby co do odszkodowań, 
to trzeba będzie ewentualnie zatrzymać te 
składki. I  niech ten fundusz gwarantuje wy-
płaty ewentualnych odszkodowań.

To tyle jeśli chodzi o  poprawki, które przy-
gotujemy i złożymy na ręce pana przewodniczą-
cego.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Bardzo dziękuję panu senatorowi za te po-
prawki.

Czyli pan senator proponuje 8 poprawek.
(Senator Janusz Pęcherz: Tak.)
Tak? Bo pan mówił o  6, ale teraz będzie 8 

i tyle jest zgłoszone.
(Senator Janusz Pęcherz: 8 poprawek.)
Ja myślę, że po prostu też będziemy musieli 

się zastanowić, jak to wszystko tu przeanalizo-
wać, bo to są takie bardzo mocno merytoryczne 
poprawki.

Czy pani mecenas miała możliwość się z nimi 
zapoznać? Nie miała możliwości się z nimi zapo-
znać.

A  więc zastanowimy się za chwileczkę, czy 
będziemy głosowali na tym posiedzeniu, czy 
ewentualnie zrobimy dodatkowe posiedzenie 
albo poprosimy senatorów o zgłoszenie tego na 
posiedzeniu plenarnym…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę?
(Głos z sali: Na plenarnym.)
To zaraz się zastanowimy.
Tylko tak: chcę, żeby wszyscy mogli się tu-

taj wypowiedzieć i zgłosić ewentualne popraw-
ki. Chodzi o to, żeby Biuro Legislacyjne, a także 
pan prezes i  jego urzędnicy mogli je dokładnie 
przeanalizować, żebyśmy gdzieś nie popełnili ja-
kiegoś błędu, żeby można było wszystko dobrze 
zrobić.

Pan senator Bury także się zgłaszał.
Bardzo proszę.
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SENATOR 
JACEK BURY 

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Ja chciałbym zgłosić 2 poprawki, które de 

facto są ze sobą połączone.
Chcemy zwrócić uwagę na zjawisko, które ma 

w tej chwili miejsce. Na rynku pojawiają się loka-
le, które są oferowane, a które de facto nie speł-
niają standardów lokali mieszkalnych z powodu 
metrażu. One są mniejsze i  są traktowane jako 
lokale użytkowe, ale, tak jak powiedziałem, są ofe-
rowane na rynku. I w związku z tym chcielibyśmy 
wprowadzić poprawkę, bo deweloper powinien 
zostać zobowiązany do poinformowania klienta, 
że kupowany lokal nie jest lokalem mieszkalnym, 
a tym samym nabywca czy inne osoby nie będą 
mogły w nim legalnie zamieszkać. Wiadomo, że 
tu są inne opłaty, inne czynsze, w ogóle inne za-
sady korzystania z takiego lokalu.

I  chcielibyśmy, aby w  tej poprawce była też 
zawarta propozycja, by nabywca takiego lokalu 
użytkowego o  zaniżonym metrażu nie korzy-
stał z ochrony prawnej i majątkowej, jaką daje ta 
ustawa.

Mam tutaj tę poprawkę i mogę państwu…

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Proszę ją przekazać do Biura Legislacyjne-
go… Chyba biuro je ma. To, w takim razie panu 
prezesowi urzędu.

I to jest jedyna poprawka, którą…
(Głos z sali: Są dwie.)
Łącznie dwie.
Dobrze. Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Gdybyś mógł dać te poprawki też prezy-

dium… Wtedy byśmy je widzieli.
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Senatorowie Członkowie 

komisji, czy są jeszcze jakieś poprawki, które 
chcielibyście państwo zgłosić?

Ja myślę, że…

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Panie Przewodniczący, nie było żadnego se-
natora, który by przejął poprawki Biura Legisla-
cyjnego. To…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: My chce-
my je teraz przegłosować. Zgłaszasz?)

Tak, ja je zgłaszam. Tak.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze. 

Wszystkie te poprawki, tak?)
Wszystkie, wszystkie 4. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dobrze.
Tak że ja myślę, że te poprawki Biura Le-

gislacyjnego na pewno dzisiaj przegłosujemy, 
a zastanowimy się zaraz nad tymi poprawkami 
merytorycznymi pozalegislacyjnymi.

Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś popraw-
ki?

I jeszcze raz chciałby zabrać głos pan Konrad 
Płochocki, ale to za chwileczkę.

Czy są jakieś pytania do urzędu?
Panie i  Panowie Senatorowie, rozmawiali-

śmy o  tym z  kolegą przewodniczącym i  myśli-
my, że poprawki merytoryczne zgłoszone tutaj 
– te 8 plus 2, czyli 10  poprawek – wymagają 
jednak przeanalizowania legislacyjnego. I  na-
sza propozycja jest taka, żebyśmy te poprawki 
zgłosili jeszcze raz na posiedzeniu plenarnym po 
przenalizowaniu ich przez biuro, ewentualnie 
uzupełnieniu itd. i  po wysłuchaniu wszystkich 
racji. Inna kwestia, że panowie już swoje racje 
przedstawili. Poprosimy też pana ministra, je-
żeli ewentualnie jest w stanie na tym etapie się 
ustosunkować do tych poprawek…

Ale może są jeszcze jakieś inne pytania, nie-
związane wprost z tymi poprawkami?

Proszę bardzo, pani senator Rotnicka.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie, ja tylko może 

zrobiłam taką minę…)
Dobrze.
Bardzo proszę, pani senator Zając.

SENATOR 
ALICJA ZAJĄC 

Dziękuję.
Panowie Przewodniczący, czy nie można 

by w  tym momencie przerwać posiedzenia ko-
misji i  powrócić do procedowania np. jutro 
przed południem? To będzie o  wiele prostsze. 
Bo w trakcie posiedzenia jednak mogą być inne 
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posiedzenia komisji. I  nam jest trudno… W  tej 
chwili np. odbywa się posiedzenie Komisji Śro-
dowiska, w którym nie możemy uczestniczyć, bo 
jest o tej samej godzinie. Tak że wydaje mi się, że 
gdyby to można było jutro przed posiedzeniem 
plenarnym… 

(Głos z sali: Bo dzisiaj do wieczora są posie-
dzenia komisji…)

Bo de facto poprawki zostały zgłoszone.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Proszę państwa, jest propozycja pani senator 
Zając.

(Senator Alicja Zając: Dziękuję.)
Ona jest rozsądna. To jest sprawa dość po-

ważna, to jest poważna ustawa, rzeczywiście 
wymagająca takiej analizy.

To znaczy, nasza propozycja jest taka, że dzi-
siaj byśmy przegłosowali poprawki legislacyjne. 
To, żeby dzisiaj była dalsza część posiedzenia, 
jest niemożliwe, bo, po pierwsze, nie znajdziemy 
sali itd., po drugie, Biuro Legislacyjne potrzebu-
je trochę czasu na analizę tych poprawek.

A  więc czy jest to możliwe jutro rano, np. 
o 8.15?

(Senator Paweł Arndt: O 9.00.)
Pan senator Paweł Arndt mówi, że o 9.00.
(Głos z sali: To taka dobra godzina.)
Dziewiąta?
W praktyce oznaczałoby to, że byśmy po pro-

stu przegłosowali te poprawki bez jakichś… Ale 
zaraz tutaj koledze… To jest prośba, żeby pani 
sprawdziła.

Pan senator jednak?
(Senator Jan Hamerski: To znaczy, ja mam 

jedną uwagę.)
(Brak nagrania)

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Proszę bardzo, pani senator Rotnicka…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja mam propozycję.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
JADWIGA ROTNICK A 

Mam taką propozycję: łatwo jest teraz spraw-
dzić, kto z nas ma jakie posiedzenie komisji. Nie 

warto przenosić tego na plenarkę, ponieważ to 
się będzie wyraźnie przedłużało. Na pewno znaj-
dziemy jutro jakiś taki moment przed posiedze-
niem komisji na przegłosowanie. To jest kwestia 
15 czy 20 minut. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, przyjmujemy propozycję, że 

jutro między godziną 9.00 a  10.00, o  takiej po-
rze, o jakiej to będzie możliwe. Pana ministra też 
oczywiście poinformujemy z należytym wyprze-
dzeniem, żeby mógł być na tym posiedzeniu.

Pani Ewa w tej chwili po prostu sprawdzi do-
stępność sali w dniu jutrzejszym.

Czy są jeszcze inne pytania?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, za chwileczkę oczywiście będzie możli-

wość odniesienia się.
Ja mam takie pytanie do pana prezesa… Aha, 

jeszcze pan Piechocki się zgłaszał. Ja mam py-
tanie… Do pierwszej skończymy, tak? Która jest 
godzina? A więc…

(Głos z  sali: Ja myślę o  tym, Panie Prezesie, 
czy jest sens, żeby się pan teraz odnosił, skoro 
mamy mieć jutro posiedzenie.)

(Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i  Kon-
sumentów Tomasz Chróstny: Tak, ale też pewne 
tematy są na świeżo… A więc, jeżeli można…)

To proszę bardzo, Panie Prezesie.
Ja później będę miał pytanie w takim razie.

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI 
I KONSUMENTÓW 
TOMASZ CHRÓSTNY 

Jeżeli mógłbym, to wówczas z przyjemnością 
bym się do tego odniósł, tak idąc od tyłu…

Bo jeżeli chodzi o  poprawki, które się poja-
wiają, to widzimy, że rzeczywiście 2  poprawki 
zgłoszone przez pana senatora Burego są legi-
slacyjnie jak najbardziej poprawne. One się po-
jawiały już wcześniej w toku prac komisji sejmo-
wej. I tutaj z naszego punktu widzenia to są dobre 
poprawki, bo one zwiększają zakres informacji. 
Mówimy tutaj o lokalach typu aparthotele, o lo-
kalach, które mogą dzisiaj być wykorzystywane 
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np. jako takie akademiki, o lokalach, w przypad-
ku których często może dochodzić do wprowa-
dzenia w błąd. A więc wydaje się to być słuszne.

A jeżeli chodzi o poprawki zgłoszone na po-
czątku, to pierwsza dobra wiadomość dotyczy 
poprawki zgłoszonej do art.  40 pktu  16 w  kon-
tekście pktu  17. Panie Senatorze, to zostało już 
wprowadzone do ustawy na etapie prac komisji 
i znajduje się właśnie w pktach 16 i 17. A więc to 
już jest w projekcie, nad którym państwo pracu-
jecie.

(Głos z sali: Czy to jest poprawka…)
Dotycząca kosztów opinii rzeczoznawcy bu-

dowlanego, rozłożenia ich pomiędzy dewelope-
rem a konsumentem.

Jeżeli zaś chodzi o pozostałe poprawki, to one 
nie są nam obce, bo te różne argumenty również 
się pojawiały. I  jeżeli można, to chciałbym rze-
czywiście tutaj pewne tematy rozjaśnić.

Jeżeli chodzi o  ostatnią płatność dla dewe-
lopera, czyli według kolejności pkt  1… Dlacze-
go przenieśliśmy ten moment, a  tak naprawdę 
przesunęliśmy w  czasie? Ze względu na wady, 
które mogą powstać w  nieruchomości do mo-
mentu finalnego już oddania konsumentom da-
nego przedsięwzięcia. Mówimy tutaj… Nie tak 
dawno nawet, bo w  zeszłym tygodniu, głośno 
było o  jednej inwestycji w Warszawie, w Ursu-
sie. Tam mamy cieknący dach, mamy uszkodzo-
ne instalacje i  de facto to już jest teraz ścieżka 
postępowania sądowego dla konsumenta i  do-
chodzenie roszczeń, pomimo tego że obowiązuje 
zasada rękojmi. Ale jeżeli deweloper odmówi, to 
wówczas konsument musi już z tym iść do sądu.

Proszę zauważyć, że bardzo często dewelo-
perzy w  kontrakcie z  podwykonawcami sami 
dodatkowo te 5% czy 10% zostawiają sobie w ra-
mach kontraktu na wypadek, gdyby okazało się, 
że jeszcze w ciągu tego pół roku coś wyjdzie. I m.
in. przesunięcie tej ostatniej płatności jest po to, 
żeby deweloper miał mobilizację do tego, żeby, 
jeżeli są nieprawidłowości w lokalu, je usunąć.

I tutaj dochodzimy też do ważnego elementu, 
już poruszanego, bo rozumiem, że kwestię eks-
pertyzy mamy już… Chociaż o  rzeczoznawcach 
za chwilę. Proszę zauważyć, że sama procedu-
ra wygląda następująco – to pojawiało się też 
w  wypowiedzi mecenasa Płochockiego – jeże-
li są wady, które deweloper uznał, czy to wady 
zwykłe, czy to wady istotne, to wówczas wcho-
dzimy w  procedurę przewidzianą ustawą. Je-
żeli jest wada zwykła… Tu przykładem nie jest 

wentylacja, bo wentylacja to jest, proszę państwa, 
wada istotna. Jeżeli jest wada zwykła typu nie-
równe ściany, popękane tynki czy jakieś drobne 
uszkodzenia, to wówczas deweloper ma 30  dni 
na usunięcie nieprawidłowości, którą uznał. 
Jeżeli tego nie zrobi, informuje konsumenta: 
drogi konsumencie, usunę tę wadę w ciągu tylu 
i  tylu dni. Jeżeli czas minął, a  deweloper tego 
nie usunął, konsument mówi: drogi dewelope-
rze, masz, przykładowo, 30 dni na usunięcie tej 
wady, bo ja cały czas czekam – wynajmuję, po-
noszę określone koszty i czekam na odbiór. I do-
piero wówczas, gdy to nie będzie usunięte, jest 
możliwość wykonania zastępczego. Ale tak jest 
przy wadzie zwykłej. Jeżeli mamy wadę istotną, 
czyli taką, która ma wpływ na funkcjonowanie 
np. całego budynku, jest istotna z punktu widze-
nia funkcjonalności lokalu mieszkalnego, to… 
Ale tutaj również mówimy o wadach istotnych, 
które deweloper uznał, wskazał, że zobowiązuje 
się do tego, żeby je usunąć. Gdyby pomimo tych 
3 terminów okazało się, że nie usunął, to wów-
czas konsument, nie przedsiębiorca, może iść 
do DFG i  odzyskać środki. Dlaczego mówię, że 
konsument, a nie przedsiębiorca? Bo jeżeli mó-
wimy o fliperach, których przywołał pan mece-
nas Płochocki… Nawet gdy mamy osobę, która 
zajmuje się tego typu działalnością zarobkowo, 
pomimo że nie jest zgłoszona do CEIDG, to jest 
w  myśl przepisów przedsiębiorcą i  nie będzie 
w  myśl ustawy chroniona. To jest bardzo waż-
ny element. A  więc mówimy o  konsumentach, 
którzy nie są profesjonalnymi użytkownikami. 
I dlatego ta cała procedura odbioru jest istotna.

Jeżeli chodzi o  rzeczoznawców i  ten pomysł 
odnośnie do listy biegłych sądowych, to on rów-
nież pojawił się na posiedzeniu podkomisji. Pro-
szę zauważyć, że listy, które funkcjonują przy 
sądach, to są listy… Oczywiście biegłym jest się 
w konkretnej sprawie. Sąd ma listę specjalistów, 
których powołuje jako biegłych do sprawy. For-
malnie oni nie powinni się posługiwać tytułem 
biegłego sądowego na rynku, jeżeli nie dotyczy 
to danej sprawy. Oczywiście mówimy o  rze-
czoznawcach budowlanych, a zatem o osobach, 
które też muszą, zgodnie z przepisami szczegó-
łowymi, wyróżniać się określoną wiedzą i  do-
świadczeniem, żeby mogły być uznane za rze-
czoznawców.

I  proszę zauważyć, dlaczego ta opinia jest 
ważna z  punktu widzenia rynku, Deweloperzy 
mówią: nie, nie, nie, to powinno być regulowane 
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sądowo, a  urząd ma jakąś awersję do kontroli 
sądowej. To nie jest, proszę państwa, awersja. Ja 
bardzo cenię kontrolę sądową. Decyzje prezesa 
UOKIK jako organu podlegają na bieżąco kon-
troli sądowej. Tylko jest jedna ważna różnica, na 
którą nie może sobie pozwolić konsument – to są 
zasoby, bo jest to kosztowne, i to jest czas, bo to 
trwa 4 czy 5 lat. I co robi deweloper? Deweloper 
często każde przedsięwzięcie realizuje w spółce 
celowej, czyli minimalny kapitał, środki nabyw-
ców, jakiś kredyt i  zaczynamy przedsięwzięcie. 
Tej spółki po 2 czy 3 latach może już nie być, bo 
zamknie swoje przedsięwzięcie inwestycyjne. 
Jeżeli sprzeda pozostałe lokale, to de facto już jej 
nie ma.

Jeżeli można, to powiem jeszcze tylko o roli 
banku. Dlaczego tak tutaj ta kontrola…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jeśli można, Panie Pośle, dosłownie chwilkę.
Ja przypomnę że przy poprzedniej ustawie, 

która też była nazywana, za przeproszeniem – 
mam tutaj cytaty i w razie czego chętnie je udo-
stępnię – bublem prawnym, również był podno-
szony argument, że to banki będą decydowały, 
kto będzie deweloperem itd. Dlaczego kontrola 
ze strony banku jest ważna? Bo to nie są środki 
dewelopera, który na własne ryzyko… Ktoś musi 
kontrolować sposób ich wydatkowania. A  bank 
jako instytucja, która transzuje te środki, m.in. 
te zobowiązania wynikające np. z podatków… Ja 
jako nabywca lokalu realizowanego przez dewe-
lopera, często w  spółkach celowych, chciałbym 
wiedzieć, czy nie zalega on z VAT, niekiedy wie-
lomilionowym, i czy później ja jako nabywca nie 
zostanę w  jakiś sposób tym obarczony. My nie 
mówimy tylko o dużych deweloperach, mówimy 
też o  mniejszych deweloperach. A  więc jest to 
związane z  obciążeniem przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego realizowanego ze środków nabywcy.

Co więcej, dlaczego są tu podwykonawcy? 
Dlatego że już obecnie w przepisach jest tak, że 
jeżeli wykonawca nie opłaci podwykonawcy, to 
obowiązki przejmuje właśnie deweloper. I to nie 
wynika z  ustawy, o  której mówimy, tylko z  in-
nych przepisów dotyczących realizacji inwesty-
cji. Proszę zobaczyć, że ta sama konstrukcja jest 
np. przy przedsięwzięciach drogowych, kolejo-
wych i innych. Tam też jest ta odpowiedzialność 
podmiotów.

Jeżeli chodzi o  wysokość składki, to mówi-
my o maksymalnym poziomie. Tutaj oczywiście 
też zostanie podjęta przez szanowną komisję 

i  Wysoką Izbę decyzja, jaka to będzie składka. 
Ale fundusz będzie miał znaczone środki. Nikt 
nie korzysta ze środków DFG. Dlaczego? Bo są 
to środki znaczone. To samo dotyczy Turystycz-
nego Funduszu Gwarancyjnego, bardzo ważne-
go w  zeszłym roku. Dlaczego? Bo są to środki, 
które mogą być wykorzystane tylko na jeden 
cel. Nie ma mowy o jakiejkolwiek nacjonalizacji 
czy prywatyzacji tych środków. Tutaj mówimy 
o funduszu, który ma być samofinansujący. Nie 
tylko upadłości deweloperów na rynku, który 
podlega dużym wahaniom cyklu koniunktural-
nego, ale też upadłości banków i wady istotne… 
Chodzi o to, żeby te środki wystarczyły. Ten fun-
dusz nie będzie mógł być zasilony w inny sposób 
niż składkami. Ustawa pozwala tylko na to, żeby 
przejściowo 5% UFG jako podmiot zarządzają-
cy funduszem mógł dokapitalizować w ramach 
własnych pożyczek, ale przy innej konstrukcji 
nie będzie innego napływu. I  to minister wła-
ściwy do spraw budownictwa w rozporządzeniu 
będzie, po przeanalizowaniu danego rynku i ry-
zyk, które na nim są, określał, jaka jest składka. 
Proszę zauważyć, że w interesie ministra właści-
wego do spraw budownictwa nie leży spowodo-
wanie wzrostu cen nieruchomości. Wręcz prze-
ciwnie – to jest co do zasady minister, którego 
celem jest to, żeby ceny nieruchomości były jak 
najniższe, bez względu na to, z  jakiej pochodzi 
partii czy z  jakiego jest gruntu politycznego. 
Bo im niższe ceny nieruchomości, tym więk-
sza ich dostępność. Ale mówimy tutaj o  pew-
nej elastyczności. I  chciałbym bardzo mocno 
podkreślić: to są środki znaczone, a  my mówi-
my o  ustawowym maksimum, które może być 
określone dalej w drodze rozporządzenia i – co 
również na prośbę deweloperów zostało doda-
ne – w  momencie rozpoczęcia przedsięwzięcia 
deweloperskiego składka ulega ustaleniu dla ca-
łego przedsięwzięcia. Czyli jeżeli mamy 4- czy 
5-letnie przedsięwzięcie w kilku etapach, czy po 
prostu rozbudowane, to bez względu na to, co 
będzie w rozporządzeniu, będzie obowiązywała 
początkowa składka. Chodzi właśnie o  to, żeby 
wyjść przedsiębiorcom na przeciw. Bardzo dzię-
kuję za uwagę.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję bardzo panu prezesowi.
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O której godzinie jutro i w  jakiej sali będzie 
posiedzenie połączonych komisji, to jeszcze 
państwa poinformujemy, bo to wymaga uzgod-
nienia.

A moje pytanie jest takie… Może nawet nie 
oczekuję dzisiaj na nie odpowiedzi. Może ona 
być jutro na posiedzeniu komisji. Czy państwo 
jako urząd albo ministerstwo przyglądacie 
się takiej oto sprawie, że szczególnie w  miej-
scowościach turystycznych w  ostatnim cza-
sie sprzedawane są lokale jako apartamenty, 
choć w  planach zagospodarowania jest zakaz 
sprzedaży apartamentów mieszkalnych? Tak? 
Ale są sprzedawane przez deweloperów jako 
apartamenty. Jaką ostatecznie taka umowa ma 
formułę, to trudno mi powiedzieć, ale zauwa-
żyłem, że w  wielu miejscach stosuje się takie 
praktyki, żeby po prostu ominąć plany zago-
spodarowania. To jest oczywiście także ze szko-
dą dla konsumentów, bo często konsumenci nie 
zdają sobie sprawy z tego, że kupują nierucho-
mości, które są de facto przeznaczone na cele 
działalności gospodarczej. Prawda? Czyli są np. 
hotelami czy jakimiś innymi obiektami i nie ma 
możliwości wyodrębnienia w  tej nieruchomo-
ści odrębnych własności.

Nie wiem, czy dzisiaj, czy może jutro na to 
pytanie…

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI 
I KONSUMENTÓW 
TOMASZ CHRÓSTNY 

Panie Przewodniczący, jeśli można, to ja tak 
bardzo krótko…

Na bieżąco ostrzegamy. Przede wszystkim 
mówimy tutaj o  lokalach użytkowych, któ-
re tak są sprzedawane. Mówimy o celu, jeżeli 
chodzi o  użytkowanie jako aparthotele bądź 
condohotele, a  ewentualnie rzeczywiście na-
jem z umową w takiej zmiksowanej konstruk-
cji. Ale oczywiście tak, obserwujemy rynek, 
wskazując też, gdzie występują te błędy infor-
macyjne względem konsumentów. Oczywiście 
z  jednej strony ostrzegamy konsumentów, 
wskazując na te zagrożenia – i  robimy to co 
najmniej od półtora roku – z  drugiej strony 
docieramy do condohoteli, do tych przedsię-
biorców, po to żeby zapewnić prawidłowe in-
formowanie konsumentów, a  jeżeli dochodzi 
do poważnych nieprawidłowości, to również 

podejmowane są postępowania, są właściwe 
zarzuty i sankcje finansowe. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję bardzo.
Miał być jeszcze głos pana Konrada Płochoc-

kiego, ale moja propozycja jest taka, żeby to ju-
tro rano na posiedzeniu… I także pan Ostrow-
ski ze Związku Banków Polskich. Panowie jutro 
będą mieli możliwość wypowiedzenia się, zaraz 
na początku naszego posiedzenia.

Jeszcze pani mecenas z Biura Legislacyjnego.
Proszę bardzo.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
ALDONA FIGURA 

Panie Przewodniczący, ja bardzo krótko.
Chciałabym wyjaśnić kilka kwestii, bo jeżeli 

miałabym przygotować te poprawki na jutrzej-
sze głosowanie, to chciałabym pewne kwestie 
już teraz ustalić, jeżeli można.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: To zna-
czy, ja mam nadzieję, że będzie współpraca mię-
dzy panią mecenas, panią dyrektor…)

Ale chodzi też o to…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: …i  sena-

torami wnioskodawcami.)
Tak, tylko właśnie chodzi o pytania do wnio-

skodawców. Ale widzę, że pana senatora Burego 
już chyba nie ma.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Poinformujemy go i poprosimy, żeby z panią 
nawiązał kontakt.

(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura: Tak? Dobrze. 
Oczywiście.)

Tak? No bo oczywiście to wymaga skoordy-
nowanego działania w tej sprawie, żeby nie po-
pełnić błędu.

Proszę państwa, w  tej sytuacji mamy taką 
propozycję, żebyśmy wszystkie głosowania 
przeprowadzili jednak jutro.

Jeszcze pan poseł bardzo króciutko.
Bardzo proszę.
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POSEŁ 
JACEK TOMCZAK 

Ja krótko…
Chciałbym się jednak odnieść do tej wypo-

wiedzi. No, powiedzmy sobie szczerze, że nieste-
ty w trakcie posiedzenia komisji byliśmy raczeni 
wieloma nieprawdziwymi danymi, np. o tym, że 
była jakaś fala upadłości deweloperów – w  su-
mie było 150 tych upadłości kontrowersyjnych. 
Tak naprawdę rynek to zweryfikował.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, wiem, ale chodzi o to, że nawet odnośnie 

do samych tych środków, że one są znaczone… 
To nieprawda. Przed chwilą pan dyrektor powie-
dział, że te środki mają służyć polityce rządu, bu-
dowaniu tanich lokali. Pan dyrektor opisał także 
bardzo ładnie, w jaki sposób te środki będą mogły 
być przeznaczone.

A więc generalnie – tak wynika z naszej oce-
ny – skala tego funduszu wskazuje na to, że jego 
celem nie jest zaspokojenie klientów i zabezpie-
czenie ich. Celem tego funduszu, który zbiera 
dziesięciokrotnie większe środki, niż są potrzeb-
ne – pamiętajmy o tym, że w zapisach tej ustawy 
są środki wielokrotnie większe – jest taki, ażeby 
realizować różne polityki mieszkaniowe rządu. 
Najprawdopodobniej…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dlatego 
jest ta poprawka…)

(Głos z sali: Ale, Panie Pośle…)
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: …senato-

ra Pęcherza. On proponuje zmniejszenie…)
(Głos z sali: Ale, Panie Przewodniczący…)
Ja tylko chciałbym…
(Głos z sali: …ta poprawka odnosi się do inne-

go funduszu…)

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Panowie…
Proszę bardzo, tutaj…
(Senator Jan Hamerski: …Jako przewodniczą-

cy tej komisji proponuję, ponieważ jesteśmy jako 
Komisja Infrastruktury już bez mała 15  minut 
spóźnieni…)

Zapraszamy pana posła na posiedzenie jutro.
(Poseł Jacek Tomczak: Ja tylko…)
Dobrze? I wtedy…
(Poseł Jacek Tomczak: Pan prezes troszczy się 

o konsumentów, tak jak o Polaków, jeśli chodzi 
o dostęp do niezależnych mediów, kiedy wyda-
wał decyzję w momencie, gdy PKN Orlen kupo-
wał Polska Press. Mniej więcej.)

Bardzo dziękuję.
Proszę państwa, zamykam tę część posiedze-

nia połączonych komisji.
Jutro będzie dalszy ciąg.

(Przerwa w posiedzeniu w dniu 11 maja o godzinie 13 minut 10)
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PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Wznawiam posiedzenie połączonych komisji 
Budżetu i  Finansów Publicznych oraz Komisji 
Infrastruktury.

(Głos z sali: Nie ma pana z UOKiK?)
Przedstawicielem urzędu ochrony konku-

rencji jest pani dyrektor, pana prezesa nie bę-
dzie, tak?

(Dyrektor Departamentu Ochrony Zbio-
rowych Interesów Konsumentów w  Urzędzie 
Ochrony Konkurencji i  Konsumentów Izabela 
Szewczyk-Krzyżanowska: Panie Przewodniczą-
cy, pan prezes jest w  drodze, za sekundkę się 
pojawi.)

Aha, zaraz będzie, tak?
(Głos z sali: Jest.)
Akurat wchodzi. No, to bardzo fajnie.
Proszę państwa, to nasze wspólne posie-

dzenie jest oczywiście kontynuacją posiedzenia 
wczorajszego, tak więc wszystkie te zasady, któ-
re zostały wczoraj przedstawione, obowiązują 
także dzisiaj.

Zapowiedziałem, że krótkie wypowiedzi 
będą mogły zaprezentować jeszcze 2 osoby, pan 
Konrad Płochocki z  Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich oraz pan Paweł Ostrowski ze 
Związku Banków Polskich. I w tym momencie, 
jeżeli panowie są z nami, prosimy bardzo o krót-
kie wystąpienia, syntetyczne. Tego, co już zostało 
powiedziane, prosimy nie powtarzać, ponieważ 
musimy dzisiaj rozpatrzyć poprawki, które zo-
stały zgłoszone przez senatorów, może pojawią 
się jakieś inne, może niektóre zostaną wycofane, 
tak więc czasu na dyskusję nie mamy dużo. Ale 
wszystkie nowe kwestie bardzo prosimy przed-
stawić.

Pan Konrad Płochocki.

DYREKTOR GENERALNY POLSKIEGO 
ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH 
KONRAD PŁOCHOCKI 

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo, króciutko, właściwie 

uzupełniająco. Wczoraj nie udało się już odnieść 
do słów prezesa Chróstnego, a chciałbym zwró-
cić państwa uwagę na 2 kwestie. Rzeczywiście, 
urząd, przedstawiając i  uzasadniając zmiany 
w obecnie funkcjonującej ustawie, która ma za-
bezpieczać nabywców – i  elementem najważ-
niejszym tej ustawy jest stosowanie rachunków 
powierniczych – posługuje się przykładami 
naruszeń. I  jak to opisuje, wiele naruszeń… My 
rzeczywiście od początku mamy różnicę zdań 
z urzędem, mianowicie mówimy o tym, że rze-
czywiście, przed wprowadzeniem rachunków 
powierniczych i zanim te rachunki powiernicze 
objęły większość rynku, a  to się dokonało koło 
2015  r., czyli ok. 2,5  roku czy 2  lata po wejściu 
w  życie ustawy, kiedy już wszystkich nowych 
inwestycji dotyczyły te nowe zasady… Urząd 
podaje, że w  okresie funkcjonowania ustawy… 
Posługuje się takimi liczbami… Najpierw mówił 
o  150 upadłościach deweloperów, później zwe-
ryfikował czy zmodyfikował tę liczbę do 130, po 
naszych wskazaniach, że posługuje się danymi 
jeszcze sprzed wejścia w życie ustawy – co jest 
nieracjonalne, bo nie można argumentować, że 
system nie działa, podając dane sprzed wprowa-
dzenia systemu – a ostatnio pojawiła się liczba 
103 upadłości deweloperskich. I, proszę pań-
stwa, my cały czas mamy spór co do tego…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Panie 
Prezesie, a może by pan powiedział, ile rzeczy-
wiście jest według pana tych upadłości? Żeby nie 
licytować się co do tego,…)

Tak, już, już, oczywiście…

(Wznowienie posiedzenia w dniu 12 maja o godzinie 9 minut 48)
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(Przewodniczący Kazimierz Kleina: …co kie-
dyś może zostało powiedziane… Jakby pan po-
wiedział, ile było tych upadłości, to to już by była 
dla nas wystarczająca informacja.)

Panie Przewodniczący, z  naszych analiz… 
My szukamy medialnie, weryfikujemy te in-
formacje. Mamy potwierdzone informacje o  3 
przypadkach, gdzie rzeczywiście były stosowa-
ne rachunki powiernicze. I, co najważniejsze, 
w 2 przypadkach z tych 3 nabywcy już otrzyma-
li mieszkania bez żadnych dopłat. Czyli obec-
nie funkcjonujący system udowodnił, że działa. 
Oczywiście, ci nabywcy czekali, tam były opóź-
nienia, to jest coś, czego nie można wycenić. 
Niemniej jednak system udowodnił, że finan-
sowo… Rzeczywiście, ci nabywcy otrzymali te 
mieszkania bez dopłat.

My zapytaliśmy również Ministerstwo Spra-
wiedliwości, co ciekawe, jaka liczba upadłości 
deweloperskich według ministerstwa występuje. 
To jest informacja… Też UOKiK mówi, że pytał 
Ministerstwo Sprawiedliwości. Otrzymaliśmy 
odpowiedź, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie 
dysponuje danymi dotyczącymi upadłości dewe-
loperów. To na piśmie zostało oczywiście przeka-
zane do komisji, do państwa, ta odpowiedź. My-
ślę, że to wymaga pewnego wyjaśnienia.

My się domyślamy, skąd wynika wspomnia-
na rozbieżność. Mianowicie spodziewamy się, że 
te 103 upadłości w tej chwili odnoszą się do kodu 
PKD dotyczącego wznoszenia budynków. Tam 
w  większości są po prostu wykonawcy. Mówię 
o  tym dlatego, że przy projektowaniu jakichkol-
wiek nowych instrumentów, które mają popra-
wić bezpieczeństwo, kluczowe jest, żeby wiedzieć, 
czy rzeczywiście obecny system bezpieczeństwa 
nie działa, a jeżeli tak, to w jakiej skali. To…

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
I teraz bardzo proszę, pan Paweł Ostrowski, 

Związek Banków Polskich.

PRZEDSTAWICIEL ZWIĄZKU BANKÓW 
POLSKICH 
PAWEŁ OSTROWSKI 

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo!
W  imieniu Związku Banku Polskich chciał-

bym zgłosić postulat zmiany 2 przepisów ustawy, 
które w naszej ocenie będą stanowić problem dla 
banków prowadzących rachunki mieszkaniowe.

Pierwsza kwestia to art.  10 i  utrzymanie 
w  nim zasady, że wyłącza się możliwość doko-
nywania zmian w umowie rachunku powierni-
czego bez zgody wszystkich nabywców. Umowa 
rachunku zawiera liczne zapisy, które regulują 
wyłącznie relacje bank – deweloper, a nie wpły-
wają w żaden sposób na poziom ochrony praw 
nabywcy. Są to takie postanowienia jak sposób 
pobierania opłat za prowadzenie rachunku, za-
sady komunikacji dewelopera z  bankiem, ka-
talog opłat. Praktyka pokazała, że obowiązek 
uzyskiwania zgody nawet kilkuset nabywców 
w  praktyce wyłącza możliwość jakiejkolwiek 
korekty umowy. Tak więc postulujemy w  tym 
momencie, aby ustawa dopuszczała takie zmia-
ny umowy rachunku powierniczego bez zgody 
nabywcy…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Przepra-
szam, czy państwo dosłaliście nam może propo-
zycje poprawek, które by pokazywały treść tych 
zapisów?)

Panie Przewodniczący, mamy takie popraw-
ki zaprojektowane, jesteśmy w stanie…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No, ale 
czy wysłaliście do senatorów albo do komisji?)

Staraliśmy się to zrobić wczoraj, za pośred-
nictwem Polskiego Związku Firm Deweloper-
skich.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze, 
dziękuję bardzo. Proszę dalej.)

Pierwszy postulat to taki, aby ustawa dopusz-
czała bez zgody nabywcy zmiany, które nie ogra-
niczają praw ani nie zwiększają obowiązków na-
bywcy.

Druga kwestia, jaką chciałbym podnieść, to 
art. 48 i nieracjonalne w naszej ocenie rozdrob-
nienie w  zakresie naliczania i  odprowadzania 
składek na Fundusz Gwarancyjny. W tej chwili 
ustawa zakłada obliczanie składki od każdej raty 
ceny płaconej przez nabywcę. Taką mikroskład-
kę ze środków własnych deweloper odprowadza 
do banku, a bank dalej przekazuje ją do fundu-
szu. Kontrola kwoty i terminu wniesienia skład-
ki spoczywa na banku prowadzącym rachunek 
z  rygorem w  postaci wstrzymania wypłat na 
rzecz dewelopera w  razie stwierdzenia naru-
szeń. Nawet jeżeli chodziłoby o  pomyłkę rzędu 
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1  zł w  wysokości spłaty. W  praktyce będzie to 
oznaczać setki, a w przypadku dużych inwesty-
cji nawet tysiące przelewów takich mikroskła-
dek, które deweloper musi wykonać, a  bank – 
sprawdzić. No, i nieuniknione będą błędy, nawet 
co do tej jednej złotówki, i  będzie to oznaczać 
wstrzymanie wypłat z  rachunku, konieczność 
wyjaśniania, i  duże zaangażowanie po stronie 
banków oraz deweloperów.

Rozwiązaniem tego problemu jest powiązanie 
naliczania i odprowadzania składki nie z wpłatą 
na rachunek, a z wypłatą z rachunku powierni-
czego. Proszę zwrócić uwagę, że, co do zasady, 
są to w  końcu te same pieniądze. W  związku 
z tym radykalnie, nawet do 100 razy, zmniejszy 
się liczba wpłat składek do funduszu. Zredukuje 
to związaną z  nimi pracę administracyjną, już 
nie tylko po stronie banków i deweloperów, lecz 
także samego funduszu, który te składki ma ze-
widencjonować, proszę pamiętać. A w praktyce 
powiązanie odprowadzania składek z  wypłatą, 
a nie wpłatami, będzie oznaczało, że składka bę-
dzie musiała spływać w należnej wysokości. Po 
prostu bank, wypłacając deweloperowi kolejną 
transzę z  rachunku, będzie potrącał na rzecz 
funduszu te 2% i odprowadzał je po prostu jedną 
wypłatą, w ramach regulowania… w ramach wy-
płat z mieszkaniowego rachunku powierniczego 
na rzecz dewelopera. W  ten sposób prawdopo-
dobieństwo zajścia pomyłki jest w praktyce rów-
ne zeru, a w naszej ocenie nie wpływa to w ża-
den sposób na wysokość odprowadzonej składki 
i nie wpływa również jakoś znacząco na termi-
nowość otrzymywania składek przez fundusz.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dzięku-
ję.)

To są dwie kwestie, które są dość istotne dla 
naszego środowiska bankowego.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję panu bardzo.
Proszę pana, ustawa została uchwalona 

20 kwietnia przez Sejm, tak? Dzisiaj my mamy 
głosować nad poprawkami. Pan dzisiaj nawet nie 
dosłał tych proponowanych poprawek do nas na 
piśmie. To są dość poważne, istotne zmiany, któ-
re pan tutaj proponuje. No, to jest bardzo trudne, 
żebyśmy mogli to w tej chwili, nie mając nawet 
tych zapisów przed oczyma, rzetelnie i uczciwie 

je analizować. I po prostu, no, nie można w ten 
sposób pracować. Nie mówię już, że od momen-
tu uchwalenia ustawy przez Sejm było tyle cza-
su, że można było to i senatorom, i komisji, i le-
gislatorom, wszystkim po prostu przekazać. Bo 
przecież ta wątpliwość nie narodziła się chyba 
wczoraj. Chyba że się narodziła wczoraj, no, to 
wtedy jakby inna kwestia.

Tak więc prośba… No, bo w tej chwili nawet 
nie jesteśmy w stanie tych proponowanych po-
prawek poddać tu analizie legislacyjnej. Prośba, 
żeby pan to od razu wysłał, żeby legislatorzy to 
obejrzeli. I zobaczymy, czy udałoby się to na po-
siedzeniu plenarnym zgłosić, jeżelibyśmy uzna-
li, że to ma rzeczywiście taką nową wartość, że 
trzeba byłoby spróbować to wprowadzić.

Ale to prośba też do wszystkich naszych go-
ści, że jeżeli państwo rzeczywiście chcecie, żeby 
wasze uwagi były rozpatrywane, to żeby te uwa-
gi zgłaszać, no, rzeczywiście wcześniej. Żebyśmy 
wszyscy mogli w sposób taki odpowiedzialny się 
przygotować do tego i móc w sposób świadomy 
głosować nad tymi uwagami, propozycjami i po-
prawkami.

Tak że prośba, żeby pan to od razu wysłał. 
No, oczywiście na piśmie to by musiało być. Tak 
żeby legislatorzy mogli się przyjrzeć tej sprawie 
i  ocenić to. I  ewentualnie któryś z  senatorów, 
któraś z pań czy któryś z panów senatorów zgło-
siliby taką poprawkę na posiedzeniu plenarnym.

Jeszcze w  tej chwili… Bo to były te osoby, 
które się wczoraj zgłosiły. Jeszcze pan Marcin 
Nosiński z BCC. Jeżeli tu są jakieś nowe rzeczy, 
to bardzo proszę… I potem przystąpimy już do 
pracy nad poprawkami, które zostały zgłoszone 
lub zostaną dzisiaj jeszcze zmodyfikowane przez 
wnioskodawców.

Bardzo proszę, pan Marcin Nosiński.

EKSPERT W BUSINESS CENTRE CLUB 
MARCIN NOSIŃSKI 

Bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
W imieniu Business Centre Club chciałbym 

odnieść się do tego wątku, który przed chwilą 
poruszał także pan prezes Płochocki, i z pełną 
mocą chciałbym się przyłączyć do tego gło-
su. Chciałbym, żeby to naprawdę mocno wy-
brzmiało. Mówimy o  2-procentowym podat-
ku, podkreślam. Wyliczenia, które stanowią 
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podstawę propozycji obciążenia rynku kon-
sumentów w  istocie tym 2-procentowym, do-
datkowym podatkiem oparte są również w na-
szej ocenie na nieprawidłowych wyliczeniach, 
z  którymi się nie zgadzamy. Również według 
naszych danych, jeżeli chodzi o  liczbę upadło-
ści, to mówimy o 2 lub 3. I  te upadłości… Mó-
wimy o  2 lub 3 upadłościach w  okresie 9  lat, 
prawie 10  lat funkcjonowania dotychczasowej 
ustawy. I  według naszych danych najprawdo-
podobniej były to przypadki zupełnie skrajne, 
gdzie dochodziło do bardzo poważnych niepra-
widłowości, w  tym co najmniej w  jednej sytu-
acji deweloper w  ogóle nie zastosował ustawy 
deweloperskiej. Zatem trzeba sobie powiedzieć, 
że wymagają potwierdzenia i weryfikacji te wy-
liczenia w oparciu o które ustalono, że te kwo-
ty rocznie będą wynosiły około 100–140  mi-
lionów  zł, jeśli chodzi o  zapotrzebowanie na 
środki z funduszu. A zatem ta kwota roczna jest 
według nas kilkukrotnie wyższa od tej kwoty, 
która w  istocie byłaby potrzebna. A  mimo to 
przewiduje się w  ustawie zbieranie środków, 
po raz kolejny, ileś razy wyższych. Nie ma żad-
nego bezpiecznika, który powinien być prze-
widziany w takim wypadku jako przynajmniej 
jakieś rozwiązanie typu plan B, kiedy środki po 
osiągnięciu określonego poziomu przestałyby 
być gromadzone. Mówiąc najkrócej, podstawa 
do wyliczeń proponowanych rozwiązań jest 
w naszej ocenie kilkukrotnie zawyżona, a i tak 
w oparciu o zawyżone dane proponuje się zno-
wuż kilkukrotnie wyższy poziom opłat.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli, 
proszę pana, pan by proponował… Skoro kilka-
krotnie jest zawyżona, to jaka byłaby pana pro-
pozycja? Chodzi mi o to, żeby to tak konkretnie 
powiedzieć. Bo w tej chwili w ustawie jest 2%…)

Oczywiście, tak, już odpowiadam…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Popraw-

ka pana senatora Pęcherza to jest 1%, jak rozu-
miem. A pan mówi, że jest kilkakrotnie… Czyli, 
jak rozumiem, ten 1% to też jest według pana 
jeszcze za wysoka wartość. A  więc jaka byłaby 
pana propozycja?)

Tak, tak, dziękuję.
Oczywiście, już przechodzę do konkretu. 

Rzeczywiście, wczorajsza poprawka, jak rozu-
miem, zmierzająca…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli jaka 
byłaby propozycja? Proszę powiedzieć swoją 
propozycję.)

Uważamy, że poziom 5-krotnie niższy od 
obecnego byłby dużo bliższy jakby takim oczeki-
waniom, rozsądnie…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli ile? 
Proszę powiedzieć to wprost, żebyśmy my to tu-
taj wpisali i mogli to analizować.)

0,4% w miejsce 2%.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: I to wyni-

ka z państwa wyliczeń, które rzetelnie przepro-
wadziliście, i, jak rozumiem, to wynika z analiz 
prowadzonych przez BCC, tak?)

Z analiz prowadzonych przez BCC wynika, że 
rzeczywiście wspomniane kwoty są dużo niższe.

I  oprócz tego poziomu, o  którym mówię… 
Uważamy, że wskazane byłoby też, aby ustawa 
zawierała rozwiązanie, które wskazuje, że po…

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Proszę pana, nasza propozycja, moja propo-
zycja jest taka tak, że… Tutaj jest poprawka pana 
senatora Pęcherza. Gdyby pan mógł pilnie wy-
słać te wasze analizy z  wyliczeniami, żebyśmy 
jeszcze przed posiedzeniem plenarnym mogli 
to jako senatorowie, już nie na posiedzeniu ko-
misji, ale jako senatorowie przeanalizować… 
I może pojawi się wówczas inna poprawka. Ale 
prosilibyśmy o  takie rzetelne wyliczenie, które 
wynika z waszych pogłębionych analiz tej spra-
wy, dobrze? I wtedy będzie…

(Ekspert w Business Centre Club Marcin No-
siński: Oczywiście.)

Tak że czekamy na to, prosimy o  wysłanie 
mailem czy to do komisji… No, do obu komisji, 
Komisji Infrastruktury czy Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych. I wtedy będziemy mogli 
to ewentualnie zgłosić. Ale potrzebujemy rzeczy-
wiście takich precyzyjnych analiz, o których pan 
mówi, że zostały przeprowadzone przez BCC. 
Tak że czekamy na to.

(Ekspert w  Business Centre Club Marcin 
Nosiński: Oczywiście, prześlemy to. Dziękuję 
uprzejmie.)

Dziękuję bardzo.
W ten sposób…
(Głos z sali: Jeszcze jedna osoba.)
Jeszcze jedna osoba.
(Dyrektor Departamentu Prawno-Organiza-

cyjnego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym Wojciech Majewski: Dzień dobry…)
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Jeszcze pan Wojciech Majewski, fundusz 
ubezpieczeniowy.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PRAWNO-ORGANIZACYJNEGO 
W UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZU 
GWARANCYJNYM 
WOJCIECH MAJEWSKI 

Dzień dobry.
Wojciech Majewski, Ubezpieczeniowy Fun-

dusz Gwarancyjny.
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni 

Państwo!
Odnosząc się do przedstawionej przed chwi-

lą argumentacji, chciałbym zwrócić uwagę na 
jedną kwestię. Mianowicie ten poziom składki, 
który jest wprowadzony obecnie w ustawie, nie 
jest jednoznaczny – co należy wyraźnie pod-
kreślić – z  tym, jaka składka będzie odprowa-
dzana do funduszu. Tutaj powiedziane zostało, 
że ustawa nie przewiduje takiego bezpiecznika, 
jeżeli chodzi o wysokość składki, która miałaby 
być odprowadzana na rzecz Deweloperskiego 
Funduszu Gwarancyjnego. Właśnie te 2% to 
jest ten bezpiecznik, ponieważ to oznacza, że 
składka nie może przekroczyć tych 2%. Nie-
mniej jednak, co jest cały czas, jak mi się wyda-
je, pomijane – zakładam, że przypadkowo albo 
nieświadomie – ustawa określa składkę maksy-
malną, a nie składkę faktyczną, jaka będzie od-
prowadzana. Tę kwestię będzie regulowało roz-
porządzenie, gdzie będzie określony faktyczny 
poziom składki, jaki jest odprowadzany w  da-
nym momencie na rzecz Deweloperskiego Fun-
duszu Gwarancyjnego, i  on będzie adekwatny 
do obecnej sytuacji rynkowej i potrzeb, jakie się 
wiążą ze zgromadzeniem funduszy w Dewelo-
perskim Funduszu Gwarancyjnym. A  ustawo-
wo określony jest maksymalny próg. Co istot-
ne, ten próg jest określony po to, aby w ramach 
niespodziewanych sytuacji rynkowych można 
było elastycznie reagować. Chodzi o to, że jeżeli 
przewidzimy składkę na poziomie 0,2%, to jeże-
li będzie załamanie na rynku… Chodzi o to, żeby 
można było ewentualnie zwiększyć tę składkę, 
po to, aby fundusz został zasilony większymi 
środkami, żeby mógł odpowiedzieć na zmianę 
sytuację na rynku, wymagającą tego, aby wię-
cej środków zostało wypłaconych z Deweloper-
skiego Funduszu Gwarancyjnego. Jak doskonale 

wiemy, procedowanie ustawy jest procesem 
długotrwałym i, tak jak teraz widzimy, powo-
dującym wiele dyskusji, które się do tego od-
noszą. W związku z tym jeżeli zaistniałaby taka 
potrzeba, jeżeli rynek wymusiłby konieczność 
zwiększenia tej składki, procedowanie takiej 
zmiany poprzez zmianę ustawy byłoby, zdaje 
się, nieracjonalne, ponieważ trwałoby to zbyt 
długo i nie pozwoliłoby na szybką reakcję co do 
obecnej sytuacji rynkowej. Tymczasem rozpo-
rządzenie jest możliwe do przyjęcia w znacznie 
krótszym terminie. I z tego też powodu skład-
ka faktycznie odprowadzana będzie określona 
rozporządzeniem, a ustawa przewiduje maksy-
malny próg, czyli właśnie ten bezpiecznik dla 
branży deweloperskiej, próg, którego składka 
nie może przekroczyć.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję bardzo, dziękuję za to wyjaśnie-
nie. Chociaż doświadczenie uczy, że jeżeli coś 
w ustawie czy rozporządzeniu jest pokazywane 
jako maksymalne, to z reguły wszyscy ci, którzy 
podejmują decyzje, wyznaczają ten maksymalny 
pułap, ze względu na to bezpieczeństwo, o któ-
rym tyle mówicie. No, klasyczny przykład to 
są podatki od nieruchomości w gminach, gdzie 
w  rozporządzeniu chyba ministra finansów 
mówi się o  maksymalnym pułapie podatku od 
nieruchomości i w zasadzie gminy są bardzo bli-
skie tego poziomu. I jeżeli byłoby tak, że mówi-
my o 2%, a faktycznie może wystarczyłoby 0,2%, 
no, to mogłoby się okazać, że pan przedstawiciel 
BCC może mieć nawet jakąś rację w tej sprawie. 
Tak więc wydaje się, że takie rzeczy… Aż takiego 
rozstrzelenia nie powinno być. Bo wtedy wystar-
czyłoby w ogóle napisać, że taką składkę ustala… 
że to jest w  rozporządzeniu i  w  ogóle żadnych 
maksymalnych kwot się nie wprowadza. Ja ro-
zumiem, że to też wynika z jakichś wyliczeń, ja-
kichś racjonalności. Ale to już kończymy dysku-
sję na tym etapie.

Pan prezes…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jeszcze kto taki?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, ale pan…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę bardzo, Panie Prezesie.
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PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI 
I KONSUMENTÓW 
TOMASZ CHRÓSTNY 

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: I  proszę 

o informację też konkretnie o tych upadłościach, 
które tu… Bo tu też był…)

Tak, tak.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: …dość 

duży rozrzut, od 130 do 3. Prosiłbym, żeby też 
powiedzieć, jak ta kwestia…)

Z przyjemnością.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: …rzeczy-

wiście wygląda.)
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
Kilka tematów, które tutaj były poruszone… 

Ale zacznijmy od tych upadłości. Bo widzę, że 
one wiele emocji wzbudzają.

Bardzo dziękuję, że pan mecenas Płochocki 
raczył wskazać, że śledzą doniesienia medialne 
i mają informacje o 3 przypadkach. My w razie 
czego też spokojnie mamy do przedstawienia 
członkom komisji pisma, które otrzymaliśmy. 
Podeszliśmy do tego bardzo metodologicznie, 
czyli poprosiliśmy Ministerstwo Sprawiedli-
wości o  zebranie danych dotyczących upadło-
ści firm deweloperskich z  polskich sądów. I  te 
dane… Bo tutaj też było mówione, że gubimy się 
w liczbach. Tak więc te dane za lata 2004–2019 
to jest 149 upadłości. I to są dane potwierdzone 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Mamy pi-
sma podpisane, z całą analityką, przez właściwe-
go ministra, na przestrzeni tego czasu, gdy były 
zabierane. Lata 2012–2019, a zatem już w czasie 
obowiązywania nowych przepisów, to 103 upa-
dłości. 103 upadłości firm deweloperskich a  3 
upadłości według doniesień medialnych… To 
jest dość znacząca różnica. Tak więc my kiero-
waliśmy się… Chcieliśmy zebrać i  zebraliśmy 
dane pochodzące bezpośrednio z sądów, w opar-
ciu o orzeczone upadłości, a zatem zgodnie też 
z prawem upadłościowym.

Dlaczego zebraliśmy dane… Bo tutaj jeszcze 
powstaje pytanie, dlaczego zebraliśmy dane 
sprzed obowiązywania poprzedniej ustawy 
i  po rozpoczęciu jej obowiązywania. Proszę 
państwa, dlatego, że ta malejąca liczba upa-
dłości po wprowadzeniu nowych przepisów 
nie jest tylko i  wyłącznie skutkiem zmiany 
przepisów. Te przepisy, które wtedy też były 

bardzo mocno… Był wielki krzyk, a  mimo 
wszystko parlament – i całe szczęście – przy-
jął wspomnianą wersję ustawy. Te przepisy 
doprowadziły do tego, że upadłości jest dużo 
mniej, środki przede wszystkim nabywców są 
właściwie zabezpieczone. Niemniej jednak jak 
spojrzymy na krzywą upadłości, nałożymy na 
to dane z Narodowego Banku Polskiego doty-
czące sezonowości rynku mieszkaniowego, to 
wówczas zobaczymy też wyraźnie, jak bardzo 
te dane są skorelowane z cyklem koniunktural-
nym. Specjaliści nie tak dawno… Nawet 2 dni 
temu bardzo ładnie była przedstawiona w jed-
nym z  tygodników analiza, czy już jest bańka 
na rynku mieszkaniowym, czy jeszcze nie, czy 
dopiero powstaje, czy jeszcze te wzrosty, takie 
gwałtowne, są w  jakiś sposób uzasadnione. 
I  ostatnich 10  lat to jest ten okres, w  którym 
rynek mieszkaniowy systematycznie rośnie. 
Nie mieliśmy tutaj poważnej korekty cyklu ko-
niunkturalnego. Ale wiedząc, że jest to rynek 
niezwykle sezonowy, musimy przewidywać 
tego typu skutki i upadłości, które – to widzi-
my – są też skutkiem tej sezonowości. To są, 
tak jak wspomniałem, dane pochodzące z  są-
dów. Ale jednocześnie obserwujemy, widzimy 
te dane pochodzące z NBP.

I  jeżeli chodzi w  ogóle o  składkę… Oczywi-
ście tutaj chciałoby się powiedzieć: no, dobrze, 
to jak najniższa. Ale, proszę zauważyć, są wen-
tyle bezpieczeństwa. Chcemy określić maksy-
malny pułap składki, która będzie płacona przez 
deweloperów, i  dlatego on się znajduje w  usta-
wie, żeby nie było takiej chęci, żeby zwiększyć 
ją ponad poziom racjonalny. Ale jednocześnie, 
proszę państwa, jak mamy maksymalną skład-
kę, którą proponujemy w  ustawie: przy otwar-
tych rachunkach 2 punkty procentowe, przy 
zamkniętych 0,2 punktu procentowego – za 
chwilę jeszcze mogę odpowiedzieć dlaczego – to 
jednocześnie mamy poziom minimalny, który 
też może być wpisany w rozporządzenie, i to jest 
składka 0%.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Panie Prezesie, takie pytanie mam, to może 
od razu…

(Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów Tomasz Chróstny: Tak?)
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Ponieważ do projektu ustawy powinny być 
dołączone także projekty rozporządzeń prawda? 
Czyli ile państwo proponujecie w tym projekcie 
rozporządzenia, żeby rzeczywiście wyniosła ta 
składka? Bo możliwe, że to rozwieje wszystkie 
wątpliwości już na tym etapie, czyli…

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI 
I KONSUMENTÓW 
TOMASZ CHRÓSTNY 

Panie Przewodniczący, ja o  tym wielokrot-
nie mówiłem. I pamiętajmy, że te przepisy mają 
12-miesięczne vacatio legis i…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No, tak, 
ale jakiś projekt powinien być już dołączony.)

Tak jak rozmawialiśmy… Za chwilę jeszcze 
oddam głos pani dyrektor, żeby tutaj pewne te-
maty przedstawiła.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli na 
ile dzisiaj wyście to ustalali?)

Tak jak rozmawialiśmy z  ministrem wła-
ściwym do spraw budownictwa, który bę-
dzie określał w  toku rozporządzenia wyso-
kość składki… Obecnie planowana składka dla 
otwartych rachunków ma nie przekroczyć 1 
punktu procentowego, dla zamkniętych – 0,1 
punktu procentowego. To są te deklaracje, które 
mamy ze strony ministra właściwego do spraw 
budownictwa.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No, jak 
myślę, to jest ważna informacja, pokazująca, że 
ten punkt wyjścia jest właśnie taki.)

Tak. I to, co chciałbym jeszcze tutaj podkre-
ślić, z  tych uwag, które się pojawiały… Jeżeli 
chodzi o płatność składki, to jest 7 dni. Pamię-
tajmy, że to jest ta składka, która jest odpro-
wadzana. Chroniony nie jest lokal, tylko chro-
nione są środki nabywców. To jest też ważne 
w toku tej dyskusji, która była wczoraj. I tutaj 
m.in. istotne jest to odprowadzenie, żeby rze-
czywiście te środki nie były przetrzymywane 
przez dewelopera w sytuacji, gdyby doszło do 
jakichś poważnych problemów. Ale pamiętaj-
my, nie mówimy tylko o  upadłościach dewe-
loperów, mówimy o  upadłościach banków. 
Przypomnę, bank spółdzielczy w  Przemko-
wie czy bank spółdzielczy w  Sanoku… Nawet 
jeżeli… To są banki, w  przypadku których je-
żeli rzeczywiście doszłoby do procedury upa-
dłościowej, to środki chronione byłyby przez 

BFG tylko do wysokości 100 tysięcy euro. DFG 
będzie zabezpieczał na rachunkach powier-
niczych środki powyżej tej kwoty. Dodatko-
wo fundusz musi mieć ten kapitał na wypłaty 
w  przypadku wady istotnej czy wstrzymania 
budowy. Tak więc to są też środki, które będą 
pracowały dla konsumentów.

Jeszcze wczoraj, na koniec dnia mieliśmy 
tutaj taką dyskusję o tej poprawce, którą zapro-
ponował… A, i  jeszcze wracając do wysokości 
składki: my pytaliśmy Ministerstwo Rozwoju, 
Pracy i Technologii, co oni na składkę 1% i 0,1%. 
I  odpowiedź była wprost taka, że to są środki, 
które w  przypadku trudnej sytuacji na rynku 
mogłyby być niewystarczające. Mamy problem 
– i to jest też pewien kłopot nawet na poziomie 
danych statystycznych – z określeniem wielko-
ści rynku. Bo dzisiaj jest wiele luk wykorzysty-
wanych przez deweloperów, które usuwamy na 
mocy tych przepisów. I one powodują, że wiel-
kość rynku mieści się obecnie gdzieś pomiędzy 
24 miliardami zł rocznie a mniej więcej 55 mi-
liardami zł. I przed ministerstwem jest też jesz-
cze taka praca analityczna, żeby prawidłowo 
określić w stosunku do wielkości środków, które 
mają napłynąć… My w OSR wyliczyliśmy to we-
dług danych, którymi dysponowaliśmy, w opar-
ciu o dane GUS. Tak więc to też jest wyliczone na 
podstawie analityki, w oparciu o OSR.

Niemniej jednak… I to ostatnia kwestia, któ-
rą chciałbym uszczegółowić. Dyskutowaliśmy 
wczoraj o tej poprawce, też Biuro Legislacyjne 
się wypowiadało, zasada 3 czytań, i  którą tłu-
maczył tą poprawkę dyrektor Tetzlaff z  mini-
sterstwa… Ona nie odnosiła się do Deweloper-
skiego Funduszu Gwarancyjnego. Chciałbym to 
bardzo mocno podkreślić. Bo później pan poseł 
Tomczak dopuścił się pewnego nadużycia, mó-
wiąc o  funduszu. Środki w  DFG są znaczone 
i  mogą być wykorzystane tylko w  określonym 
celu. Poprawka zgłoszona przez minister-
stwo, w  interesie ministerstwa rozwoju, doty-
czy środków z  Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa, które mają zasilić fundusz do-
płat. I  to są te środki, które mogą być jeszcze 
w tym roku, dzięki autopoprawce, o której dys-
kutowaliśmy wczoraj, przeznaczane na budow-
nictwo społeczne. Ale nie mówimy o środkach 
z DFG. To są naprawdę środki znaczone, które 
mają zabezpieczać interesy nabywców lokali 
mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Dzię-
kuję bardzo.
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Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, no, umówiliśmy się, że na 

dzisiejszym posiedzeniu będziemy już rozpatry-
wali poprawki i głosowali nad poprawkami. Tak 
więc wydaje mi się, że to już jest ten etap, że po-
winniśmy w ten sposób procedować.

Co prawda zgłaszał się jeszcze raz pan Pło-
chocki i pan… Jeszcze ktoś?

(Głos z sali: Majewski.)
I pan Majewski.
To znaczy w  zasadzie już nie chciałbym, 

żebyśmy dyskutowali, żebyśmy robili coś no-
wego. Czy panowie zostali usatysfakcjono-
wani tymi odpowiedziami, widzą, w  którym 
kierunku ta dyskusja idzie? Czy jest coś, co 
jednym zdaniem chciałby z panów każdy po-
wiedzieć?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Będziemy głosowali już teraz, ale po prostu 

żeby… Proszę bardzo.

DYREKTOR GENERALNY POLSKIEGO 
ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH 
KONRAD PŁOCHOCKI 

Szanowni Państwo, tutaj tylko o  wartości 
rynku… Rzeczywiście, skąd np. składka 0,4%, 
proponowana przez BCC, czy wskazywana przez 
nas składka 0,5%? Dzisiejsza wartość rynku de-
weloperskiego to około 60 miliardów zł. 55 mi-
liardów zł, o których powiedział prezes Chróst-
ny, jest prawdopodobnie bardzo…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No do-
brze, ale pan wcześniej zgłaszał swoją chęć 
wypowiedzi, zanim to zostało tutaj przez pana 
prezesa przedstawione. Tak więc proszę powie-
dzieć… Bo te wielkości zostały…)

Sam urząd wskazał, że fundusz powinien 
zbierać rocznie 140 milionów zł, aby prawidłowo 
funkcjonować. Przy dzisiejszej wartości rynku 
jest to 0,25% wartości tej składki, nawet jeśli za-
łożyć, że część środków nie będzie objęta od razu, 
od początku regulacji tą ochroną i system będzie 
się powoli rozkręcał, oraz nawet jeśli założyć 
pomyłkę w tych szacunkach, bo zawsze szacun-
ki są niedokładne… My, jako PZFD, mówiliśmy 
o składce 0,5%. Czyli zakładamy, że te szacunki 
mylą się aż o 100%. I w takim przypadku nadal 

by te środki wpływały w wystarczającej wysoko-
ści.

I jeżeli chodzi o liczbę upadłości, to my wie-
lokrotnie pytaliśmy prezesa UOKiK o dokład-
ną listę tych podmiotów, tych rzekomych firm 
deweloperskich. Prześlemy do komisji odpo-
wiedzi, które uzyskaliśmy z  kilku wybranych 
sądów i z Ministerstwa Sprawiedliwości, które 
wskazują, że oni właśnie nie analizują czy to 
są upadłości deweloperów prowadzących in-
westycje. A  tylko takimi danymi powinniśmy 
się rzeczywiście posługiwać. Jeżeli upadł de-
weloper, który 10 lat temu zakończył ostatnią 
inwestycję deweloperską, to nie ma poszkodo-
wanych klientów. Nie powinniśmy się posłu-
giwać taką metodą, takimi danymi Dziękuję 
bardzo.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję bardzo.
I  teraz jeszcze pan Majewski, króciuteńko. 

Bardzo proszę.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PRAWNO-ORGANIZACYJNEGO 
W UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZU 
GWARANCYJNYM 
WOJCIECH MAJEWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Ja chciałbym się tylko krótko odnieść do 

wcześniejszej wypowiedzi, uzupełnić jeszcze… 
Odnośnie do tego, że zawsze wybierana jest ta 
składka maksymalna, jeżeli przewidujemy pro-
gi ustawowe… Dobrym przykładem jest tutaj 
coś, co również pozostaje w  gestii Ubezpiecze-
niowego Funduszu Gwarancyjnego, mianowicie 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, gdzie też 
ustawowo określony jest maksymalny poziom 
składki w wysokości 30 zł, podczas gdy faktycz-
na składka, która jest odprowadzana, to maksy-
malnie 15 zł, a tak naprawdę większość wartości 
jest znacznie niższa. Tak że to, że w ustawie bę-
dzie określony próg maksymalny, nie jest jed-
noznaczne… nie należy tego tak traktować, że 
to będzie jednoznaczne z  tym, że faktycznie ta 
maksymalna składka miałaby być odprowadza-
na. Dziękuję uprzejmie.
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Bardzo dziękuję panu za tę informację.
Przystępujemy do rozpatrzenia zgłoszonych 

poprawek.
W  dniu wczorajszym na posiedzeniu komi-

sji poprawki zostały zgłoszone przez senatora 
Pęcherza i  senatora Burego. O  ile pamiętam, 
poprawki senatora Burego zostały chyba pozy-
tywnie zaopiniowane… A, i były jeszcze popraw-
ki zgłoszone przez senatora Dunina, poprawki 
legislacyjne, przygotowane przez Biuro Legisla-
cyjne, z których 3 poprawki zostały też pozytyw-
nie zaopiniowane przez urząd. 1 spośród tych 
poprawek legislacyjnych została przez urząd za-
opiniowana negatywnie.

Panie Senatorze Pęcherz, czy pan jeszcze… 
Bo pan miał największą liczbę poprawek. Czy 
pan je wszystkie podtrzymuje, czy pan je zmo-
dyfikował? Bo była prośba, aby pan to po prostu, 
że tak powiem, skoordynował z  urzędem oraz 
z panią legislator.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo.
Troszkę zmodyfikowane zostały te nasze po-

prawki. I  teraz proponuję wycofać poprawkę 
oznaczoną tutaj, na tym zestawieniu dzisiejszym, 
czyli całkowitym, kompletnym, jako poprawka 
drugą. Według pani legislator ta poprawka nie 
wnosi tak naprawdę niczego do tej ustawy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, w zestawieniu to jest poprawka druga. Czy-

li w poprzednim moim… Pierwsza z tych ośmiu, ale 
tu, w tym dzisiejszym zestawieniu, druga.

Dalej: poprawka trzecia, wprowadzająca 
w  art.  16 w  ust.  2… że zastępuje się wyrazami 
„odpisu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”… 
Ona ma także swoje konsekwencje i  te konse-
kwencje do tej trzeciej poprawki muszą być do-
pisane.

To samo jest w poprawce czwartej. W art. 17…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli po-

prawka trzecia zostaje?)
Tak, zostaje. Plus konsekwencje, tak.
Poprawka czwarta też zostaje, plus konse-

kwencje. Tu są zresztą wypisane już konsekwen-
cje w poprawce czwartej.

Poprawka piąta tak samo, tj. skreśla się wy-
razy „lub podwykonawców” plus konsekwencje.

Dalej. Wycofujemy poprawkę nr 8, poprawkę 
ósmą w dzisiejszym zestawie, wycofujemy ją na 
ten moment.

Wycofujemy też poprawkę dziesiątą. To zosta-
ło wczoraj wyjaśnione przez pana prezesa, że to 
już znajduje się w ustawie, trochę inaczej zapisa-
ne, ale to oznacza to samo. Czyli wycofujemy.

Poprawkę nr 11 na ten moment wycofujemy, 
ale będziemy nad nią pracować, dlatego że moja 
i nasza…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze.)
…filozofia tej poprawki jest taka, żeby nie 

płacić składki wielokrotnie. Jeżeli nabywca 
mieszkania zrezygnował z  jakichś powodów, to 
deweloper, jeżeli ma kolejnego nabywcę, znowu 
odprowadza składkę.

I  to wszystko. Pozostałe zostają. Poprawka 
nr  12 również zostaje. Czyli to są wszystkie te 
poprawki.

Jeszcze jedna, Panie Przewodniczący, taka 
uwaga…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze.)
…do tego, co mówił tutaj przedstawiciel 

ostatnio zabierający głos. Ja stwierdzam dzisiaj, 
że my mamy już prawie 2  lata doświadczenia 
w Senacie, przynajmniej ja, półtora roku… I wi-
dzę, że jeżeli się naprawdę chce, to ustawę moż-
na wprowadzić bardzo szybko. Może to być ini-
cjatywa senacka i jeżeli Sejm jest zgodny, to idzie 
szybko. A  jeżeli to jest inicjatywa poselska, to 
jeszcze szybciej. Tak że jeżeliby chodziło o te 2%, 
o to, że nagle 1% to jest za mało i trzeba podnieść, 
bo z jakichś powodów rynek jest taki, że trzeba tę 
składkę podnieść… Myślę, że jeżeli dobrze by to 
poszło, to w ciągu miesiąca można by to zrobić. 
Tak że zagrożeń nie ma. Większym zagrożeniem 
jest to, że rynek się załamie i w ogóle nie będą 
budowane mieszkania, jeżeli przesadzimy.

To tyle, dziękuję bardzo.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję bardzo.
Te poprawki, które zgłosił tutaj, omówił 

i  w  części wycofał pan senator Pęcherz, zosta-
ły podpisane przez państwa senatorów Biedę, 
Świlskiego i  Arndta. Czy państwo też podtrzy-
mujecie to wycofanie?
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(Głos z sali: Tak jest.)
Tak jest. Zgoda.
W takim razie możemy przystąpić do głoso-

wania nad poszczególnymi… 
Czy jeszcze ktoś z senatorów chciałby zgłosić 

na tym etapie jakieś poprawki? Nie.
Czyli mamy poprawki, które zostały zgłoszo-

ne, jest ich 17, minus te wycofane przez pana se-
natora Pęcherza.

Nad poprawkami nr  1 i  7 należy głosować 
łącznie. To są poprawki przygotowane przez se-
natora Burego.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY 
ZBIOROWYCH INTERESÓW  
KONSUMENTÓW W URZĘDZIE OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
IZABELA SZEWCZYK-KRZYŻANOWSK A 

Pozytywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Pozytywne, tak?
(Głos z sali: Nr 1 i 7 tak?)
Nr 1 i 7.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawek nr 1 i 7?
9 osób na sali za.
Kto jest przeciw?
Nikt.
Kto się wstrzymał od głosu?
Nikt.
Wyniki głosowania zdalnego?
14 za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzy-

mał. Czyli wszyscy są za.
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 3 w zestawieniu.
Stanowisko rządu w tej sprawie?

DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY 
ZBIOROWYCH INTERESÓW  
KONSUMENTÓW W URZĘDZIE OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
IZABELA SZEWCZYK-KRZYŻANOWSK A 

Panie Przewodniczący, stanowisko jest nega-
tywne. Jeżeli mogę powiedzieć kilka słów wyja-
śnienia…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Proszę 
bardzo.)

Szanowna Komisjo, ta poprawka zmierza do 
tego, żeby ostatnia transza w przypadku otwartego 
rachunku powierniczego była wypłacana dewelope-
rowi nie po przeniesieniu własności nieruchomo-
ści, tak jak to mamy w przedłożeniu, które obecnie 
jest procedowane w Senacie, ale już po otrzymaniu 
odpisu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Przede wszystkim, no, naszym zdaniem nie 
ma czegoś takiego jak odpis decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie. To jest jedna kwestia legislacyj-
no-merytoryczna. Ale druga kwestia, z  naszego 
punktu widzenia bardziej istotna, jest taka, że 
w ten sposób, no, niestety, ale obniżymy poziom 
ochrony konsumentów. Takie brzmienie jest już 
w aktualnej ustawie deweloperskiej, dotyczy ono 
zamkniętego rachunku powierniczego. Dlacze-
go chcemy wprowadzić to również odnośnie do 
otwartego rachunku powierniczego? Ano cho-
ciażby dlatego, żeby w  takiej sytuacji zmobilizo-
wać dewelopera, żeby usunął wady. To jest ten 
przykład, o którym chociażby wczoraj pan prezes 
wspominał. Pomiędzy odbiorem lokalu a  prze-
niesieniem własności nieruchomości pojawiają 
się wady. Czasem są to wady bardzo istotne. I de-
weloper za bardzo nie chce usuwać tych wad, bo 
nie musi. I cały czas ten termin przesuwa.

Druga kwestia dotyczy tego, że jeżeli dewe-
loper będzie miał otrzymać ostatnią transzę po 
przeniesieniu własności na nabywcę, to będzie 
również w jego interesie, żeby szybko tę własność 
przenieść, szybko podpisać akt notarialny i nie 
tracić czasu. A  mamy przykłady sytuacji, gdzie 
okres pomiędzy odbiorem a  przeniesieniem 
własności nieruchomości trwał nawet lata, bo 
w tym czasie np. zostało zaskarżone z przyczyn 
administracyjnych albo z  przyczyn zależnych 
od dewelopera bardzo… Często coś takiego się 
odbywało. I  nabywcy, mimo że mieszkali, albo 
czasem nie mieszkali… Niestety musieli płacić 
zarówno za jedno mieszkanie, kredyt hipotecz-
ny… Zwiększano im opłatę za kredyt hipoteczny, 
czasem nawet wypowiadano umowę kredytu hi-
potecznego i zostawali z niczym. Dlatego dla nas 
tak bardzo istotny jest ten przepis. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję bardzo.
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Biuro Legislacyjne, króciutko.
I będziemy prosili, żeby następne uzasadnie-

nia były zdecydowanie krótsze. Bo po prostu za 
chwilę rozpoczynamy posiedzenie.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
ALDONA FIGURA 

Ja chciałabym zapytać… Może na początek 
wyjaśnić: rzeczywiście, w  prawie budowlanym 
nie występuje takie pojęcie jak odpis decyzji 
o  pozwoleniu na użytkowanie. Może tu jednak 
chodzić o  odpis w  rozumieniu art.  268a k.p.a., 
gdzie mowa o  tym, że organ sporządza odpisy 
decyzji. Być może tu chodziło o taki rodzaj odpi-
su. Ale, no, nie wiemy, o co dokładnie wniosko-
dawcy chodziło.

Ja mam tylko pytanie. Pan senator mówił 
o  konsekwencjach. Czy jeżeli taką podobną za-
sadę zastosujemy w  art.  16 ust.  4, to ta regula-
cja będzie kompletna, przy założeniu, że komi-
sja taką poprawkę przegłosuje pozytywnie? Czy 
wpisanie takiej konsekwencji w art. 16 ust. 4 to 
będzie już kompletna regulacja, jeżeli chodzi 
o konsekwencje?

DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY 
ZBIOROWYCH INTERESÓW  
KONSUMENTÓW W URZĘDZIE OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
IZABELA SZEWCZYK-KRZYŻANOWSK A 

Tutaj trudno mi powiedzieć, czy ona będzie 
kompletna, wziąwszy pod uwagę chociażby ten 
odpis decyzji o  pozwoleniu na użytkowanie. 
Bo my nie wiemy… Jeżeli nawet mówimy tutaj 
o  odpisie w  rozumieniu k.p.a., to w  takiej sy-
tuacji, no, deweloper będzie się zwracał do or-
ganu, żeby zrobił odpisy dla każdego nabywcy? 
No, nie mamy tego uregulowanego w tej usta-
wie.

(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura: Nie wiemy, 
tak, nie wiemy.)

No nie mamy tego uregulowanego w tej usta-
wie. Dlatego bardzo trudno mi się odnieść do 
tego, czy to już jest kompletna regulacja. Dzię-
kuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Pęcherz chciałby to wyja-

śnić? No, bo dlaczego ten odpis się pojawia? Bo 
decyzja jest…

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Generalnie jest decyzja o  pozwoleniu na 
użytkowanie…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No więc 
właśnie, dlaczego…)

Jeżeli bank chce… No, nie dam mu orygina-
łu swojej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
dam mu ewentualnie odpis, zgodnie z k.p.a. Tak 
że myślę, że to jest generalnie jasne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Przystępujemy w  takim razie do głosowa-
nia…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jeszcze pani dyrektor. Jedno słowo.

DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY 
ZBIOROWYCH INTERESÓW  
KONSUMENTÓW W URZĘDZIE OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
IZABELA SZEWCZYK-KRZYŻANOWSK A 

To, o czym mówi pan senator, to jest raczej 
kopia, a nie odpis.

(Głos z sali: To zastąpmy…)

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Można to tak zrobić? Zastępujemy słowo „od-
pis” słowem „kopia”.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Prośba, żeby jeszcze pan senator to przemy-

ślał i na posiedzeniu plenarnym… Żeby ewentu-
alnie tutaj nie było też tych wątpliwości, o któ-
rych mówiła pani dyrektor.
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I przystępujemy do głosowania.
(Głos z sali: Panie Przewodniczący…)
(Wypowiedź poza mikrofonem)

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI 
I KONSUMENTÓW 
TOMASZ CHRÓSTNY 

To jest daleko idący zapis. Dlatego pod kątem 
tego, czy on jest kompletny prawnie… My nie 
jesteśmy w stanie tego stwierdzić bez głębokiej 
analizy.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

No, dobrze.
Przystępujemy… Bo już jest mało czasu. 

W takim razie przystępujemy do głosowania.
Prośba do pana senatora wnioskodawcy 

i  osób, które wspierały tę poprawkę, żebyście 
państwo to przeanalizowali. I ewentualnie jesz-
cze można tutaj zrobić pewne zmiany lub też na-
wet wycofać się z tej poprawki, gdyby ona prze-
szła w tej chwili.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 3, senato-
ra Pęcherza?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o wyniki głosowania zdalnego.
Łącznie 9 głosów za, 6 – przeciw, nikt się nie 

wstrzymał.
Poprawka otrzymała rekomendację.
Poprawka nr 4.
Pani Mecenas?

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
ALDONA FIGURA 

Poprawka została uzupełniona o konsekwen-
cje.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Stanowisko rządu w tej sprawie?

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI 
I KONSUMENTÓW 
TOMASZ CHRÓSTNY 

To są daleko idące konsekwencje. Proszę pa-
miętać, mieć z tyłu głowy ten przykład… Ktoś musi 
weryfikować, czy podmiot, spółka celowa do tego 
powołana rzetelnie wywiązuje się ze swoich obo-
wiązków. Jeżeli przedsiębiorca będzie pozyskiwał 
środki, kolejne transze z pieniędzy nabywców na 
realizację przedsięwzięcia, a  jednocześnie będzie 
zalegał na wiele milionów z  VAT, to prędzej czy 
później taka spółka upadnie i konsekwencjami bę-
dzie obciążony konsument, czyli nabywca, który 
finansował przedsięwzięcie. Dziękuję bardzo.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Pęcherz.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Ja podtrzymuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 4?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o wyniki zdalnie głosujących.
Łącznie 9 głosów za, 6 – przeciw, nikt się nie 

wstrzymał.
Poprawka otrzymała poparcie połączonych 

komisji.
Poprawka nr 5.
Pani Mecenas?

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
ALDONA FIGURA 

Nie zgłaszam uwag.
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PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Pani Dyrektor?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
OCHRONY ZBIOROWYCH INTERESÓW 
KONSUMENTÓW W URZĘDZIE OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
IZABELA SZEWCZYK-KRZYŻANOWSK A 

Poprawka nr 5, tak?
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Tak.)
Stanowisko jest negatywne. Szanowni Pań-

stwo, jeżeli wykreślimy tutaj słowa „lub podwy-
konawców”, to okaże się, że w sytuacji, w której 
deweloper jest również wykonawcą, nie będzie 
musiał oświadczać nic o  swoich podwykonaw-
cach. Tak więc ta poprawka zawiera po prostu 
poważny błąd merytoryczny. Dlatego stanowi-
sko jest negatywne.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Senator Pęcherz.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Podtrzymuję.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawki nr 5?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o wyniki osób głosujących zdalnie.
9 głosów za, 6 – przeciw.
Poprawka otrzymała poparcie.
Teraz poprawka senatora Dunina. To jest po-

prawka legislacyjna.
Tam były 3 poprawki legislacyjne, które zo-

stały poparte przez pana prezesa. Czy możemy 
nad tymi 3 poprawkami, które mają pozytywną 
opinię, głosować łącznie?

Jest sprzeciw ze strony senatorów? Nie ma.
Czy może pani mecenas podać, które to są 

numery? A później jeszcze pani dyrektor…
(Głos z sali: Szósta, dziewiąta, trzynasta.)
Szósta, dziewiąta i trzynasta.
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w  Kancelarii Senatu Aldona Figura: Trzynasta, 
czternasta i piętnasta. Bo one mają być głosowa-
ne łącznie.)

To są konsekwencje.
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Aldona Figura: Tak, tak.)
Trzynasta, czternasta…
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Aldona Figura: I piętnasta.)
I piętnasta.
Pani Dyrektor?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
OCHRONY ZBIOROWYCH INTERESÓW 
KONSUMENTÓW W URZĘDZIE OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
IZABELA SZEWCZYK-KRZYŻANOWSK A 

Opinia pozytywna.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

W takim razie przystępujemy do głosowania 
łącznie nad tymi…

(Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych 
Interesów Konsumentów w Urzędzie Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów Izabela Szewczyk-Krzyża-
nowska: Przepraszam bardzo… Bo mówimy o tych, 
które są poddane pod głosowanie łącznie, tak?)

Tak, tak. Tylko tych, które pani wczoraj…
(Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych 

Interesów Konsumentów w  Urzędzie Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów Izabela Szewczyk-
-Krzyżanowska: Tak, tak.)

…zaopiniowała pozytywnie.
I potwierdza pani, że…
(Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych 

Interesów Konsumentów w  Urzędzie Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów Izabela Szewczyk-
-Krzyżanowska: Potwierdzam, tak.)

Dobrze, czyli jeszcze raz wymieniam te po-
prawki. Poprawka nr 6, poprawka nr 9 oraz po-
prawki nr 13, 14 i 15. I to wszystko.
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(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, to są dalej… To jest…
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek?
(Głos z sali: Łącznie tak?)
Łącznie.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
I zdalnie…
15 głosów za, jednogłośnie. Wszyscy senato-

rowie poparli.
Poprawka nr 12, senatora Pęcherza…
(Głos z sali: Nr 8.)
Nie, poprawka nr  8 jest wycofana. Siódma 

była już poddana pod głosowanie, bo to było 
łącznie, jako pierwsze głosowanie.

(Głosy z sali: Teraz dwunasta.)
No, czyli poprawka nr 12, tak jak powiedzia-

łem.
Pani mecenas?

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
ALDONA FIGURA 

Nie zgłaszam uwag.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

To jest zmniejszenie z 2% do 1% i z 0,2% do 
0,1%.

Stanowisko rządu?

DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY 
ZBIOROWYCH INTERESÓW  
KONSUMENTÓW W URZĘDZIE OCHRONY 
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
IZABELA SZEWCZYK-KRZYŻANOWSK A 

Opinia negatywna.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Opinia negatywna.
Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Wyniki zdalne?
9 głosów za, 6 – przeciw, nikt się nie wstrzy-

mał.
Poprawka otrzymała rekomendację połączo-

nych komisji.
Poprawka nr 16. Nad tą poprawką i popraw-

ką nr  17 należy głosować łącznie. To są także 
poprawki z  grupy poprawek legislacyjnych. Tu 
chodzi o kwestie, w których pani mecenas miała 
wątpliwość, przedstawiła wątpliwość konstytu-
cyjną co do sposobu procedowania tych zapisów, 
poprawki.

Pani Mecenas?
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 

w  Kancelarii Senatu Aldona Figura: Nie zgła-
szam…)

Nie ma innych uwag poza tym.
Pani Dyrektor?

DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY 
ZBIOROWYCH INTERESÓW KONSUMEN-
TÓW W URZĘDZIE OCHRONY KONKUREN-
CJI I KONSUMENTÓW 
IZABELA SZEWCZYK-KRZYŻANOWSK A 

Opinia negatywna.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ KLEINA 

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem poprawek nr 16 i 17?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Zdalnie?
Łącznie 9 głosów za, 6 – przeciw, nikt nie się 

wstrzymał od głosu.
Poprawki otrzymały poparcie połączonych 

komisji.
Wszystkie poprawki już przegłosowaliśmy. 

Teraz całość wraz z przyjętymi poprawkami.
Kto jest za przyjęciem ustawy wraz z przyję-

tymi poprawkami?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Wyniki głosowania zdalnego?
(Głos z sali: 15 za, jednogłośnie.)
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Ustawa wraz z poprawkami została jednogło-
śnie zaakceptowana przez połączone komisje.

Proponuję na senatora sprawozdawcę pana 
senatora Ryszarda Świlskiego.

Czy wyraża pan zgodę? Czy jest zgoda ze 
strony pana senatora?

(Senator Ryszard Świlski: Tak.)

(Koniec posiedzenia w dniu 12 maja o godzinie 10 minut 40)

Tak. Pan senator będzie sprawozdawcą.
Bardzo dziękuję panu prezesowi, osobom 

panu towarzyszącym i wszystkim gościom, tak-
że pracującym zdalnie, oraz senatorom.

Zamykam posiedzenie. Ale pewnie będzie 
jeszcze jedno posiedzenie, w trakcie posiedzenia 
plenarnego.



Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: 
Centrum Informacyjne Senatu, Dział Wydawniczy


