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ZGŁOSZENIE
ZAIN”PERESOWAmA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH*

Projekt założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchozściaini

(iyzul p o”ki za1u.ń proekr. ustawy, proiekruusawy lub piojektu poradzena — zcjodnie z jego
treścią .jdosLęsioria w Biuieyr!1e Intorrrac Pbiczi;ej lub informarja zarieszczona w wykazie prac

ieątsLiryjnych Pady Mini strów, Prezesa Rady 1i.nistrów albo ministrów)

A. OZNACZZNIE PODMIOTU ZAINTERESOWANBGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

1. Nazwa/imię i nazwisko** Stowarzyszenie Zwi aok L :„:iych Doradców Finansowych

2. Adres siedziby/adres mie:sca zamieszkaLo” • ŚLĄSKICH 45 LOK 121 WARSZAI”R U

3. Adres do korespondencji i adres e-mail
Ul. Wuloska ?S lok 2 • Kurarowa 02—501
s.pogrosrewskndi.pl

B. WSKAZANIE osóB UPRAWNIONYCH DO RZPRZZ OWANZA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD
PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres

1 Sławomir Pogroszewski

2

3

4

)

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWI.ZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

Związek Niezależnych Doradców Finansowych jest organizacją stworzoną na potrzeby środowiska
doradców finansowych. Stowarzyszenie zostało założone w styczniu 2015 r. i jest odpowiedzią na
nieuregulowany rynek doradztwa finansowego, obniżające się standardy doradztwa, brak reputacji oraz
zaufania dla zawodu doradcy wśród Klientów.
Celem ZNDF jest zapewnienie wysokiego poziomu profesjonalizmu, uczciwości, wiarygodności,
odpowiedniego zarządzania konfliktem interesów wynikającym min. z powiązań pośredników z
kredytodawcami oraz ze struktury wynagrodzeń.
Rozumiemy konieczność implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014117/UE z dn. 4
lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i
popieramy wprowadzenie jasnych i przejrzystych informacji dla Klientów.

Poniżej przedstawiamy nasze uwagi do projektu.

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 obecnie może dotyczyć m.in. asystentek biura, recepcjonistek przyjmujących
Klientów, 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 mającą kontakty z konsumentami w trakcie czynności objętych ustawą, z
wyłączeniem zaplecza biurowego tzn. asystentek, sekretarek, recepcjonistek, pracowników
infolinhi, administracyjnych, i innych niezwiązanych z procesem zawierania umowy o kredyt.

„• ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

sze zgioszenis dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych** zgłoszenia
dokonanego dnia

p<xiar dat. z cześci F pp rdEgo zgioszzia)

F. OSOBA SKLADAJ4C ZGLOSZXNIZ

Imi.e i. nazwisko Dat.a Podp

Sławomir Pogroszewski

G. KIAUZULA ODPOWIBDZIALNOŚCI KARNZJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZHZNA1

Jesten swadomy odpowiedzialnosc karnej za złozenle fałszego oswladczenla

Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005r 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 (Oz. 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 wart. 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 (Dz.U. Nr 181, poz. 1080)




