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Warszawa, 28 lipca 2015 r. 

Opinia do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 

i o Rzeczniku Finansowym 

(druk nr 986) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 10 lipca 2015 r. ustawy o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym jest podwyższenie 

poziomu ochrony osób korzystających z usług finansowych poprzez ustawowe określenie 

trybu i terminów dla reklamacji składanych klientów w ramach procedur skargowych 

rozpatrywanych przez podmioty rynku finansowego. Ustawa przewiduje również powołanie 

Rzecznika Finansowego, którego celem będzie działanie na rzecz ochrony klientów 

podmiotów rynku finansowego. 

W obecnym stanie prawnym brakuje unormowań określających procedury reklamacyjne 

i narzucających na podmioty rynku finansowego obowiązek kontaktu z klientem wnoszącym 

reklamację. Efektem braku takich unormowań jest stan zupełnej dowolności w kwestii 

terminów i zasad ustosunkowywania się do skarg i wniosków klientów w procedurze 

reklamacyjnej. Brak precyzyjnych norm skutkuje brakiem jednolitego standardu w tej materii. 

Konsument nie ma pewności, w jakim terminie zostanie rozpatrzona jego reklamacja. 

Ustawa zawiera definicje klienta rynku finansowego, reklamacji, podmiotu rynku 

finansowego, trwałego nośnika informacji (art. 2).  

Ustawa określa zasadę, zgodnie z którą podmiot rynku finansowego będzie 

zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni i w tym terminie udzielenia 

odpowiedzi klientowi (art. 5). W ocenie projektodawcy jest to wystarczający okres na 

zapoznanie się z ewentualnymi zastrzeżeniami i argumentacją konsumenta oraz 
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przygotowanie odpowiedzi. Przewidziano możliwość wydłużenia tego terminu do 60 dni, w 

szczególnie skomplikowanych przypadkach, jednak przy zachowaniu dodatkowych 

warunków formalnych, włącznie z obowiązkowym powiadomieniem klienta o zaistniałych 

okolicznościach (art. 6).  

Zdaniem projektodawcy niezbędnym czynnikiem dla prawidłowego funkcjonowania 

wprowadzanych przepisów jest umieszczenie w regulacji stosownej sankcji. Tę kwestię 

rozstrzyga art. 7 ustawy.  

Ustawa przewiduje powołanie instytucji Rzecznika Finansowego, którego 

podstawowym zadaniem będzie reprezentowanie interesów klientów podmiotów rynku 

finansowego (rozdział 3). Obecnie podobną funkcję sprawuje Rzecznik Ubezpieczonych, 

jednak jego kompetencje ograniczały się do ochrony interesów osób ubezpieczających, 

ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy 

emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących 

emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.  

Zakres przedmiotowy działania Rzecznika Finansowego określony został w sposób 

relatywnie szeroki, obejmując wszystkie podmioty rozumiane w świetle ustawy jako 

podmioty rynku finansowego i ich klientów. Instytucja Rzecznika Finansowego będzie 

budowana w oparciu o funkcjonującą dotychczas instytucję Rzecznika Ubezpieczonych. 

Rzecznik Finansowy przejmie dotychczasowe kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych, przy 

czym jego obszar kompetencyjny będzie obejmował wszystkie sektory rynku finansowego. 

Ustawa precyzuje tryb powoływania Rzecznika Finansowego, wskazuje na wymagania 

stawiane osobie, która może sprawować przedmiotowy urząd oraz określa zasady jego 

funkcjonowania. Działalność Rzecznika Finansowego będzie obejmować rozpatrywanie 

indywidualnych skarg i wniosków związanych z rozpatrywaniem reklamacji, opiniowanie 

projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku 

finansowego, występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących 

organizacji i funkcjonowania rynku finansowego w razie zaistnienia takiej potrzeby, 

informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach 

w działaniu podmiotów rynku finansowego, stwarzanie możliwości polubownego i 

pojednawczego rozstrzygania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a 

tymi podmiotami, inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w 
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dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, a także - w 

określonych przypadkach - przeprowadzanie postępowania mediacyjnego, wytaczanie 

powództwa na rzecz klientów w sprawach dotyczących nieuczciwej praktyki rynkowej 

dotyczącej działalności podmiotów rynku finansowego, jak również - za zgodą powoda - 

wzięcia udziału w toczącym się już postępowaniu sądowym.  

Rzecznik Finansowy będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy podległego mu 

Biura Rzecznika. Koszty działalności tej instytucji ponoszone będą, analogicznie do sposobu 

finansowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych, przez podmioty rynku finansowego, 

zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Szczegółowe stawki opłat wnoszonych na 

pokrycie kosztów funkcjonowania Rzecznika Finansowego określone zostaną w 

rozporządzeniu ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Transparentność 

działań Rzecznika Finansowego zapewniać będzie nałożenie obowiązku corocznego 

składania Prezesowi Rady Ministrów, w terminie 60 dni od zakończenia roku 

kalendarzowego, sprawozdania ze swojej działalności oraz uwag o stanie przestrzegania 

prawa i interesów klientów podmiotów rynku finansowego. Będzie ono jawne i dostępne dla 

wszystkich zainteresowanych. 

Projektodawca zdecydował się także na rozszerzenie działalności Rzecznika 

Finansowego o możliwość podejmowania (na wniosek lub z urzędu) postępowania 

mediacyjnego jako jednego z pożądanych rozwiązań w sytuacji istnienia sporu między 

stronami (rozdział 4). Ze względu m.in. na stopień skomplikowania niektórych produktów 

oferowanych przez podmioty rynku finansowego oraz chęć zapewnienia bezpieczeństwa 

obrotu prawnego w odniesieniu do działalności podmiotów rynku finansowego wydaje się, że 

odwołanie do instytucji mediacji w indywidualnych sprawach klientów jest  niezwykle 

istotnym aspektem z punktu widzenia budowania zaufania do rynku finansowego w 

ogólności. Dla podkreślenia wagi postępowania mediacyjnego, prowadzonego przez 

Rzecznika, zdecydowano się na przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym podmiot rynku 

finansowego będzie miał obowiązek przystąpienia do postępowania mediacyjnego. Jest to 

istotne rozwiązanie odróżniające tryb postępowania mediacyjnego przed Rzecznikiem 

Finansowym od innych mechanizmów polubownego rozstrzygania sporów, w których udział 

stron w postępowaniu jest fakultatywny.  

Zmiany w innych ustawach mają charakter dostosowujący. 
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Rozdział 6 określa przepisy przejściowe w zakresie zmian instytucjonalnych 

i przekształcenia instytucji Rzecznika Ubezpieczonych w Rzecznika Finansowego.  

Na podstawie art. 53 Rzecznik Ubezpieczonych z dniem wejścia w życie ustawy staje 

się Rzecznikiem Finansowym i rozpoczyna się jego czteroletnia kadencja. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z ty, że art. 61 ustawy 

na podstawie, którego Rzecznik Ubezpieczonych, z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

ustawy, pełni jednocześnie funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw 

przekształcenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego, ma wejść 

w życie z dniem następujących po dniu ogłoszenia. Od dnia 1 stycznia 2016 r. mają 

obowiązywać przepisy dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów przed Rzecznikiem 

Finansowym.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 10 lipca 2015 r. Projekt ustawy stanowi 

przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 3430). Prace nad ustawą prowadziła Komisja 

Finansów Publicznych, która przedstawiła sprawozdanie (druk sejmowy nr 3608). W trakcie 

prac między innymi uzupełniono projekt ustawy o przepisy rozdziału 6 ustawy oraz 

zdecydowano, że dotychczasowy Rzecznik Ubezpieczonych już jako Rzecznik Finansowy po 

wejściu w życie ustawy rozpocznie nową kadencję. W drugim czytaniu zgłoszono 

8 poprawek. Sejm przyjął trzy poprawki a wśród nich propozycję zastosowania sankcji 

uznania żądania klienta podmiotu rynku finansowego w przypadku niedotrzymania terminu 

odpowiedzi na reklamację.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) w art. 3 nakłada się na podmiot rynku finansowego obowiązek informacyjny 

względem klienta co do sposobu składania reklamacji, w tym co do formy i miejsca jej 

złożenia, terminu rozpatrzenia reklamacji (określonego w art. 5) i sposobu powiadomienia o 

rozpatrzeniu (określonego w art. 4).  

Po analizie art. 3 nasuwa się wniosek, że podmiot rynku finansowego w umowie ma 

poinformować nie tylko o obowiązującym w tym zakresie uprawnieniu klienta ale ma 

możliwość dowolnego kreowania (w zasadzie indywidualnie w każdej umowie, ponieważ 
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ustawa tego nie wyklucza) warunków reklamacji, w tym sposobu składania reklamacji, a 

zwłaszcza dopuszczalnej formy. Oznacza to, że podmiot dowolnie może określić formę 

składania reklamacji np. określić jako dopuszczalną tylko elektroniczną albo tylko pisemną 

złożoną osobiście. Dowolność ustalenia takiej formy po stronie podmiotu może prowadzić do 

wprowadzania w umowach obowiązku złożenia reklamacji w formie uciążliwej albo trudno 

dostępnej dla klienta. Zasadnym jest, żeby ustawodawca uregulował tę kwestię i albo usunął 

prawo podmiotu rynku finansowego do określania formy składania reklamacji albo określił 

dopuszczalne formy składania reklamacji i obowiązek potwierdzenia jej przyjęcia, co 

zapobiegnie ewentualnym problemom dowodowym strony co do faktu złożenia reklamacji 

i jej treści. 

Propozycja poprawek: 

-przed art. 3 dodaje się art…. w brzmieniu: 

„Art. …. 1. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce podmiotu rynku 

finansowego obsługującej klientów. 

2. Reklamacja może być złożona: 

1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej 

klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529); 

2) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, o 

której mowa w ust. 1; 

3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile 

takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego.”; 

- w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) miejsce złożenia reklamacji;”; 

 

2) w art. 4 w ust. 1 zastosowano nieprawidłowe odesłanie. 

Propozycja poprawki: 

-  art. 4 w ust. 1 skreśla się wyrazy „i 2”; 
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3) w art. 5 należy rozstrzygnąć od którego momentu należy liczyć termin na 

udzielenie przez podmiot rynku finansowego odpowiedzi na reklamację. Ustawa posługuje 

się w tym względzie różnymi sformułowaniami. Wydaje się, że intencją ustawodawcy było 

liczenie terminu od dnia otrzymania reklamacji.  

Propozycja poprawki; 

-  art. 5 wyrazy „od chwili otrzymania reklamacji” zastępuje się wyrazami „od dnia 

otrzymania reklamacji”; 

 

4) w art. 6 zmiany wymaga redakcja przepisu. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 6 wyraz „udzielenia” zastępuje się wyrazem „udzielenie”; 

 

5) w art. 7 bez uzasadnienia zastosowano wypowiedź w nawiasach, dodatkowo 

przepis jest źle zredagowany. 

Propozycja poprawki: 

Art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 5, a w określonych 

przypadkach terminu określonego w art. 6, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie 

z wolą klienta. 

 

6) w art. 18 w ust. 3 skreślenia wymaga zbędny wyraz. 

- w art. 18 w ust. 3 skreśla się użyty po raz pierwszy wyraz „oraz”; 

 

7) art. 22 obejmuje wykluczenie funkcji, które mogą podważać zaufanie do 

bezstronności Rzecznika Finansowego. Wśród nich nie występuje wyłączenie możliwości 



– 7 – 

bycia przez Rzecznika Finansowego udziałowcem spółki kapitałowej. Wskazane jest 

uzupełnienie przepisu. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 22 w pkt 3 po wyrazach „być akcjonariuszem” dodaje się wyrazy 

„udziałowcem”; 

 

8) w art. 24 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b określa się prawo Rzecznika Finansowego do 

występowania do podmiotów rynku finansowego oraz innych podmiotów, których 

działalność wiąże się z rozpatrywaną sprawą o udzielenie informacji lub wyjaśnień, 

udostępnienie akt oraz dokumentów, w szczególności w sprawach postanowień ogólnych 

warunków umów, które według Rzecznika są niekorzystne dla klientów podmiotów rynku 

finansowego. Ustawa daje zatem Rzecznikowi ograniczoną możliwość kontroli podmiotów 

rynku finansowego tylko w zakresie ogólnych warunków umów. Poza możliwością kontroli 

pozostaną inne szerzej rozumiane wzorce umów.  

Kodeks cywilny tym terminem określa wszelkie ogólne warunki umów, regulaminy, 

wzory umów, formularze, umowy typowe, instrukcje, taryfy czy inne zbiory postanowień, 

jednostronnie przygotowane przed zawarciem umowy i nieuzgodnione indywidualnie 

z konsumentem (art. 385
1
. § 1 k.c). 

Nazwa nadana wzorcowi nie jest istotna. Ogólne lub szczegółowe warunki umów 

i regulaminy to nazwy najczęściej nadawane uporządkowanym zbiorom postanowień, 

ujmowanym w postaci odrębnego dokumentu, pozostającym poza tekstem zawieranej 

umowy, często ogłaszane są publicznie przez podmiot, który się nimi posługuje. Natomiast 

wzór umowy lub formularz kontraktowy mają postać dokumentu podpisywanego przez 

kontrahentów, na który składa się powtarzalna treść umowy oraz pozostawione do 

wypełnienia miejsca, gdzie strony określają zmienne elementy umowy, zawierające 

oznaczenia kontrahentów oraz postanowienia indywidualnie uzgadniane. 

Wydaje się, że ustawodawcy, zwłaszcza w kontekście brzmienia art. 29 ustawy 

chodziło o to, żeby Rzecznik Finansowy miał prawo do kontroli podmiotów rynku 

finansowego w zakresie wszelkich wzorców umów. 
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Propozycja poprawki: 

- art. 24 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b wyrazy „ogólnych warunków umów” zastępuje się 

wyrazami „wzorców umów”; 

 

9) w art. 51 pkt 2 wymaga zmiany redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 51 w pkt 2 wyraz „Rzecznika” zastępuje się wyrazem „Rzeczniku”; 
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