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WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD
PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM

ROZPORZĄDZENIA

ZGWSZENIE
ZAIEP2SOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCHt

Projekt założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami

I rytul proloktu „aloń projektu ustawy, pro jek ii usr owy lub ik.u rozpad:eria zgodrie z jo;o
treścią udLą. rziona w Biulerynie lTformacji ł.icuej lub informacj8 zamieszczora w wykaio prac

legislacyjnych Rady Nirdstrw, Prezesa Rady Ministrów albo ministrów)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZkITrzRESOWANzGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

1. Nar”.;i.. i: i. nazwisko* * FENIKS FINANSE SP. Z O.O.

2. A o.a ny,”aclres rrielsca zarnieszkania UL. POWSTAN(”O .SLAS)T(P .i 1.0K 121 RS!AWA Ol—355

3. Adres rio korespondor.c i I adres e-:ai I
FENIKS FINANSE SP. Z 0.0. UL. WULOSKA 78 LOK 2, O25Q7 WARSZAI”ZA
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B. WSKAZANIE OSÓB VPRAWNIONYCH DO RMPREZZNT(MANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A w PaAC1CM NAD
PROJEKTEM

lp. Imię i nazwisko

1 MAGDALE MROZOWSKA

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIZANIA PRAWNEGO, ZZ WSKAZANIEM INTERESU BĘD)CEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

Feniks Finanse Sp. z oo. zgłasza ponownie zainteresowanie pracami nad projektem ustawy o kredytach
hipotecznych. Głównym filarem działalności firmy jest pośrednictwo przy udzielaniu kredytów
hipotecznych. Spółka istnieje na rynku od 2006 roku jako pośrednik kredytowy. Dbając o wysokie
standardy obsługi Klienta oraz edukację w zakresie doradztwa finansowego pragniemy chronić interesy
Klienta oraz przeciwdziałać stosowaniu nieuczciwych praktyk.
Rozumiemy konieczność implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dn. 4
lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi
popieramy wprowadzenie jasnych i przejrzystych informacji dla Klientów.

Większość naszych uwag zostala omówiona podczas poprzednich konsultacji publicznych dlatego poniżej
przedstawiamy niewielkie zastrzeżenia.

1. Definicje

Stanowisko
Art. 3 pkt 9. projektu ustawy o kredytach hipotecznych z dnia 25 maja 2016 r określa definicję m.in.
personelu Pośrednika Kredytowego. Nasze obawy budzi brak doprecyzowania zapisu i zbyt szeroki
zakres.



Propozycja

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu. tzn. określenie kto powinien zostać zakwalifikowany
jako Personel Pośrednika Kredytowego czy Wyznaczonego Przedstawiciela.
Zapis jest zbyt szeroki i może dotyczyć m.in. asystentek biura, recepcjonistek, pracowników infolinii jak
również samych doradców bezpośrednio prowadzących cały proces a występujących np. w imieniu
Wyznaczonego Przedstawiciela.
W naszej opinii jako personel Kredytodawcy, Pośrednika Kredytowego lub Wyznaczonego
Przedstawiciela powinny występować wyłącznie osoby bezpośrednio zaangażowane w czynności
objęte ustawą lub mające kontakty z konsumentami w trakcie czynności objętych ustawą, z
wyłączeniem zaplecza biurowego tzn. asystentek, sekretarek, recepcjonistek, pracowników
infolinii, i innych niezwiązanych z procesem zawierania umowy o kredyt.

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych** zgłOszenia
dokonanego dnia
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Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawj z dnia 7 lipca 2005 r. O działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: „- Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się.
Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami
aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)), w nowym
urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając również dane, które



zachowały swoją aktualność.
2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej

oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń
projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.

3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w
art. 7 ust 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a
także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad
projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.

4 Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgłoszenia.

Informacja: Wzór wniosku znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami
założeń projektów ustaw (DzU. Nr 181, poz. 1080)




