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

ROZPORZĄDZENIA

ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACANI NA]) PROJEKTEM

ustawy o kredycie hipotecznym (projekt z dnia 24 maja 2016 r.)
tytul projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projekcu rozporządzenia - zgodnie z

jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacja, zamieszczoną w
wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo ministrów)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACANI NAD PROJEKTEM

1. Nazwa

Związek Polskiego Leasingu (ZPL)

2. Adres siedziby

ul Rejtana 17 02-516 Warszawa

3. Adres do korespondencji i adres e-mail

ul, Rejtana 17 02-516 Warszawa

e—mail: zpl@leasing. org.pl

B. WSKAZANIE OSÓB UPRANNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH
NAD PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres

1 Andrzej Krzemiński

2 Mieczysław Moźniak

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

W nawiązaniu do pisma nr FN”7.700.22.2015 z dnia 3 czerwca 2016 roku

dotyczącego konsultacji publicznych projektu ustawy o kredycie
hipotecznym (projekt z dnia 24 maja 2016 r.) proponujemy by w Ustawie
uzupełnić treść zmian w ustawie o kredycie konsumenckim w ten sposób by
z zakresu definicji instytucji pożyczkowej (art. 5 ust pkt 2a ustawy o
kredycie konsumenckim) wyłączyć kategorię firm leasingowych.

Zmiana powinna zostać dokonana w ten sposób, by w art. 70. pkt 3 Ustawy
dodać nową treść podpunktu a) - wraz z odpowiednim dostosowaniem

numeracji dotychczasowych podpunktów a) oraz b) jako punktów b) i c).
Po wprowadzeniu proponowanej zmiany, art. 70. pkt 3 Ustawy przyjmie
następujące brzmienie:

3) w art. 5;

a) w pkt 2a dodaje się punkt d) w brzmieniu:

Ak



„d) podmiot, którego działalność polega na udostępnianiu składników
majątkowych na podstawie umów leasingu;”

b) w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku
gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do
uzyskania go na oferowanych warunkach”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) całkowita kwota kredytu — maksymalna kwota wszystkich środków
pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które
kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt lub
dla umów, dla których nie przewidziano maksymalnej kwoty, suma
wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów
kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy
o kredyt”;

UZASADNIENIE PROPONOWANEJ ZMIANY

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim w jej obecnym brzmieniu w
kategorii „instytucji pożyczkowych” znajdują się firmy leasingowe. W
ocenie Związku Polskiego Leasingu jest to nieprawidłowe rozwiązanie,
gdyż celem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o nadzorze
nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1357), która wprowadziła przedmiotową definicję do ustawy o
kredycie konsumenckim, było uregulowanie rynku tzw. „chwilówek”.

Wskazać należy, iż ograniczenie nadużyć, których dopuściły się firmy
pożyczkowe, które oferowały przedmiotowe „chwilówki”, w żaden sposób
nie dotyczyło firm leasingowych i brak jest racjonalnych przesłanek by
stosować te same regulacje prawne do firm leasingowych jak do firm
pożyczkowych. Konsekwencją wprowadzenia przez ustawę z dnia 5 sierpnia
2015r. do ustawy o kredycie konsumenckim zbyt szerokiej definicji
„instytucji pożyczkowej” było ograniczenie oferowania przez firmy
leasingowe usługi leasingu konsumenckiego - ze szkodą dla poziomu
konkurencji na konsumenckim rynku usług finansowych.

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany do Ustawy i wyłączenie z kategorii
„instytucji pożyczkowych” firm leasingowych powinno się przyczynić do
powrotu przez firmy leasingowe do oferowania usługi leasingu
konsumenckiego, a zatem w konsekwencji przyczyni się do podniesienia
poziomu konkurencji na konsumenckim rynku usług finansowych. Dodatkowym
skutkiem wprowadzenia przedmiotowej zmiany, w związku z podniesieniem
poziomu konkurencji na konsumenckim rynku usług finansowych, powinien
być spadek cen usług finansowych oferowanych konsumentom.
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(podać datę z częŚoi F poprzedniego zgłoszenia(

P. OSOBA SKŁDAJĄCA ZGŁOSZENIE

Tmis i sz-;isko Data Podpis

Andrzi Krzemiński 17 . 06. 2016

Mieczysiaw Woźiiak
17 06 2016 J
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G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOSCI KEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ .ł J
:::=

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszyweg”o oświad2zeriia

(podpis)

Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnościlobbingowej 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 urzędowegoformularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesiestanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektamiaktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)), w nowymurzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając również dane, którezachowały swoją aktualność.
2. Część B formularza wypelnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnejoraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeńprojektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście wtych 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 Iobbingowej w procesie stanowienia prawa, atakże pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nadprojektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danychdotyczących 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 projektamizałożeń projektów ustaw (OzU. Nr 181, poz. 1080)




