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W odpowiedzi na pismo zdnia 26 maja 2015 r. (GMS-WP-173-122/15) w sprawie 

poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i 

o Rzeczniku Finansowym (druk sejmowy nr 3430), uprzejmie proszę o przyjęcie opinii 

Rzecznika Ubezpieczonych. 

Rzecznik Ubezpieczonych zgłaszając poniższe uwagi do projektu przedstawił w 

większości przypadków propozycje nowych przepisów. Tam gdzie propozycji przepisów nie 

wskazano, Rzecznik deklaruje pomoc w ich sfomułowaniu na dalszym etapie prac 

legislacyjnych. 

Na wstępie pragnę podkreślić, że w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych, ze względu 

na odrębność i złożoność problematyki bankowo - finansowej oraz ubezpieczeniowo

~?l),,,_,~e~"<:~~j zasadnym jest utworzenie odrębnej specjalistycznej instytucji Rzecznika 

· ,~interesów klientów , banków, a nie rozbudowywanie wyspecjalizowanej w problematyce 
- ,> ~' 



ubezpieczeniowej i działającej z sukcesami od 20 lat instytucji. Prowadzić to może bowiem 

do wielu problemów zarówno funkcjonalnych, organizacyjnych, a także niekorzystnie 

wpływać na efektywność podejmowanych działań na rzecz konsumentów usług finansowych. 

W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych koniecznych zmian w projekcie wymagają 

następujące propozycje. 

I. W art. 2 pkt l projektu ustawy zamiast definicji konsumenta proponuJę 

wprowadzenie następującej definicji klienta podmiotu rynku finansowego: 

"l) klient podmiotu rynku finansowego: 

a) ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, 

b) poszkodowany dochodzący roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego i Folskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

b) członekfunduszu emerytalnego, uczestnik pracowniczego programu emerytalnego, 

osoba otrzymująca emeryturę kapitałową lub osoba przez nią uposażona, 

c) klient banku, członek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, klient 

instytucji płatniczej, klient biura usług płatniczych, klient instytucji pieniądza elektronicznego, 

klient oddziału zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, klient instytucji kredytowej, 

klient instytucji finansowej, 

d) uczestnikfunduszu inwestycyjnego, klientfirmY inwestycyjnej." 

Konsekwencją tej zmiany będzie potrzeba zmiany brzmienia art. l w następujący 

sposób: 

"Art. l. Ustawa określa zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego, składane przez klientów tych podmiotów oraz zasady działania Rzecznika 

Finansowego. " 

W razie uwzględnia tej uwagi należy również art. 2 pkt 2 projektu ustawy nadać 

następujące brzmienie: 

"2) reklamacja - każde wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego 

przez jego klienta, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez ten 

podmiot lub jego działalności; " 

Należałoby również skreślić pkt 4 wart. 2 projektu ustawy. 

Alternatywnie proponujemy zdefiniować pojęcie konsumenta i klienta podmiotu 

rynku fmansowego w następujący sposób: 

"l) konsument- konsument w rozumieniu arf. 221 ustawy z dnia 23 sierpnia 1964 r. 

-Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r., poz. 121 ze zm.), uprawniony z umowy ubezpieczenia oraz 



poszkodowany dochodzący roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i 

Pols"kiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, nie będący przedsiębiorcą; 

2) klient podmiotu rynku finansowego - konsument, przedsiębiorca oraz uprawniony 

z umowy ubezpieczenia, poszkodowany dochodzący roszczeń od Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;" 

W przypadku przyjęcia tej wersji w art. 2 pkt 4 projektu ustawy należałoby 

pozostawić definicję przedsiębiorcy. 

Uzasadnienie 

Zdaniem Rzecznika odniesienie się do definicji konsumenta w rozumieniu art. 221 

kodeksu cywilnego stanowi bardzo istotne zawężenie podmiotów obecnie reprezentowanych 

przez Rzecznika Ubezpieczonych, a tym samym odbiera reprezentanta interesów, np. 

poszkodowanym w wypadkach objętych ochroną wynikającą z ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczonym korzystającym z ochrony ubezpieczeniowej w 

ramach umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. 

Projektodawca wskazuje w uzasadnieniu, iż ustawa ma na celu podwyższenie 

poziomu ochrony korzystających z usług finansowych, z tego względu, m.in. nie można 

dopuścić do ograniczeń dotychczas funkcjonujących uprawnień tych osób. 

Projekt ustawy nie przewiduje możliwości podejmowania interwencji przez 

Rzecznika Finansowego w przypadku skarg poszkodowanych w wypadkach drogowych lub 

osób uprawnionych z tytułu umowy odpowiedzialności cywilnej, a także rolników z umowy 

ubezpieczenia budynków rolnych. Rzecznik Finansowy nie przejmuje w tym zakresie 

kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych. 

Rzecznik Ubezpieczonych pragnie podkreślić, iż obecnie wśród skarg i problemów 

prowadzonych przez Rzecznika dominują sprawy dotyczące ochrony praw poszkodowanych 

w wypadkach komunikacyjnych (około 40% spraw kierowanych obecnie do Rzecznika 

Ubezpieczonych), jak również ubezpieczonych i uposażonych w ramach grupowych umów 

ubezpieczenia na cudzy rachunek. Z tego względu nowe przepisy nie mogą pomijać tych 

osób. 

Poszkodowani w wypadkach drogowych dochodzący od ubezpieczycieli zaliczki na 

poczet pilnego leczenia i rehabilitacji, często ratującego im życie, lub najbliżsi członkowie 

rodziny poszkodowanego, który zginął w wypadku, żądający renty alimentacyjnej, a więc 

środków koniecznych do normalnej egzystencji, nie będą mogli żądać od Rzecznika 

Finansowego podjęcie interwencji w jego sprawie i udzielenia pomocy w ich sprawie. Osoby 

te poszukują szybkiej i skutecznej pomocy prawnej, przede wszystkim oczekują opieki 



prawnej ze strony Państwa. Osobom tym należy się szczególna opieka ze strony Państwa, 

m.in. w tym celu został powołany Rzecznik Ubezpieczonych. Dotychczas poszkodowany w 

wypadkach drogowych lub rodzina ofiar wypadków drogowych znajdowały bezpłatną i 

specjalistyczną pomoc ze strony Rzecznika Ubezpieczonych. W około 30-40% spraw rocznie 

wskutek interwencji Rzecznika Ubezpieczonych ubezpieczyciele zmieniają zdanie i 

wypłacają należne świadczenia lub świadczenia w wyższej wysokości bez konieczności 

rozwiązywania sporów na drodze długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego. 

Projekt ustawy nie przewiduje również możliwości podejmowania przez Rzecznika 

Finansowego interwencji do ubezpieczycieli na wniosek rolników, którym wskutek zdarzeń 

losowych zostały zniszczone budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, i którzy 

dochodzą odszkodowań od ubezpieczycieli z umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

budynków rolnych. Ta grupa osób bezwzględnie winna być objęta pomocą ze strony· 

Rzecznika Finansowego. 

Projekt ustawy nie daje także Rzecznikowi Finansowemu możliwości podejmowania 

interwencji do ubezpieczycieli na skutek skarg poszkodowanych dochodzących roszczeń od 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych. Taką kompetencję posiada dzisiaj Rzecznik Ubezpieczonych i warto ja 

zachować. 

Istotna grupa klientów, którzy w świetle projektu pozostaliby poza ochroną to 

ubezpieczeni w ramach umowy na cudzy rachunek, którzy są ubezpieczonymi, nie są zaś 

stroną umowy ubezpieczenia (np. pracownicy, klienci banków lub sklepów). Warto przy tej 

okazji wspomnieć, że w projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

przewiduje wprowadzenie szeregu nowych regulacji, które miałby chronić właśnie te osoby. 

Konieczne jest zatem objecie tych osób również niniejszą regulacją. 

II. Propozycja art. 3. ust. l projektu wymaga uzupełnienia o sankcję. Obowiązek 

dostarczenia informacji o procedurze reklamacji jest w aktualnym brzmieniu pozbawiony 

sankcji. Nie ma zatem żadnych gwarancji, że obowiązek ten będzie realizowanie zgodnie z 

przepisami ustawy. 

Rzecznik Ubezpieczonych proponuJe rozważyć wprowadzenie sankcji 

cywilnoprawnej w postaci prawa do odstąpienia od zawartej umowy, jeżeli przy zawarciu 

umowy, konsument nie został poinformowany o prawie do reklamacji i trybie jej wnoszenia. 



ID. Treść projektowanego art. 8 lit. a) powoduje, że to wyłącznie do oceny 

przedsiębiorcy pozostaje fakt, czy reklamacja będzie zawierała uzasadnienie prawne i 

faktyczne. Ani konsument, a tym bardziej Rzecznik Finansowy nie ma żadnego na to 

wpływu. To od wyłącznej woli przedsiębiorcy będzie zależeć, czy zawrze uzasadnienie 

prawne i faktyczne. Do niego należy ostateczna ocena, czy charakter podnoszonych 

zastrzeżeń wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego. Niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie tego zobowiązania nie jest zastrzeżone żadną sankcją. Istnieje zatem ryzyko, że 

proces reklamacji w niektórych przypadkach będzie czystą fikcją. Należałoby zatem 

rozważyć wprowadzenie sankcji cywilnoprawnej w postaci uznania, że reklamacja została 

rozpatrzona zgodnie z wolą wnoszącego reklamację, analogicznie jak w przypadku 

projektowanego art. 7. 

IV. W art. 9 lit. d) projektu należy wskazać obowiązek zawarcia pouczenia w 

przedmiocie podmiotu właśCiwego, który może zostać pozwany oraz o właściwości 

miejscowej sądu. Proponuję zatem następujące brzmienie przepisu: 

"d) możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego, ze wskazaniem 

podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania 

sprawy". 

Uzasadnienie 

W Polsce wiele zagranicznych osób prawnych, w szczególności w przypadku 

działalności ubezpieczeniowej, prowadzi działalność za pomocą oddziałów. Oddziały te w 

wielu przypadkach nie posiadają jednak zdolności sądowej i nie mogą być pozwane. Klient, 

który chce dochodzić roszczeń przed sądem musi pozwać właściwy podmiot, czyli 

zagraniczną osobę prawną. W praktyce często dochodzi jednak do pomyłek. Klienci pozywają 

oddział nieposiadający legitymacji procesowej biernej, co w konsekwencji prowadzi do 

odrzucenia kosztów. Ponoszą dodatkowe koszty - koszty sądowe i koszty zastępstwa 

procesowego. Wielokrotnie dopiero na etapie postępowania apelacyjnego pełnomocnicy 

oddziałów podnoszą zarzut braku legitymacji, co skutkuje dodatkowymi kosztami 

postępowania apelacyjnego. Gdyby klient od początku posiadał rzetelną informację, kogo 

może pozwać, nie poniósł by tych kosztów. W celu dochodzenia należnego świadczenia musi 

jeszcze raz pozwać właściwego przedsiębiorcę. Powoduje, to że proces uzyskania należnego 

świadczenia istotnie odwleka się w czasie. Zwrócić też trzeba uwagę, że w przypadku 

działalności ubezpieczeniowej już obecnie wiele procesów likwidacji szkód prowadzonych 

jest przez podmioty zewnętrzne na zlecenie ubezpieczyciela. Podmioty te również dokonują 



odpowiedzi na odwołania konsumentów. W tych przypadkach również bez braku rzetelnej 

informacji, podmiot zewnętrzny często jest błędnie pozywany przez konsumenta, gdyż jest on 

przekonany, że winnym zaniżenia odszkodowania jest ten właśnie podmiot, a nie 

ubezpieczyciel. Nie można wykluczyć, iż po wejściu w życie ustawy inne podmioty rynku 

finansowego ni.i ubezpieczyciele również zlecą procesy rozpatrywania reklamacji podmiotom 

zewnętrznym lub specjalnie ku temu powołanym spółkom celowym w ramach grupy 

kapitałowej (np. z powodów czysto organizacyjnych lub finansowych). Istnieje pow~e 

ryzyko, że klienci, którzy nie uzyskają swoich należności, będą dochodzić roszczeń w sądzie 

właśnie od tych podmiotów. Powstanie zatem prawdopodobieństwo zwiększenia liczby 

spraw sądowych, w których będą odrzucane powództwa przez sąd z powodu złego oznaczenia 

przez konsumenta osoby pozwanej. 

V. W art. 13 projektu ustawy określającym zadania Rzecznika Finansowego 

proponuje się w pkt 6 uwzględnić dotychczasową ogólną kompetencję Rzecznika 

Ubezpieczonych dotyczącą stwarzania możliwości polubownego i pojednawczego 

rozstrzygania sporów. 

"Art. 13. Do zadań Rzecznika należy podejmowanie działań w zakresie ochrony 

osób, których interesy reprezentuje, a w szczególności: 

l) rozpatrywanie skarg i wniosków w indywidualnych sprawach kierowanych do 

Rzecznika, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta podmiotu rynku 

finansowego przez podmioty rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji, o którym 

mowa w Rozdziale l; 

2} opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

podmiotów rynku finansowego; 

3) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy 

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

organizacji i funkcjonowania rynkufinansowego w razie zaistnienia takiej potrzeby; 

4) informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych 

nieprawidłowościach w działaniu podmiotów rynku finansowego; 

5) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie 

ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, 

6) stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów 

miedzy klientami a podmiotami rynku finansowego. " 



Jednocześnie proponuje się rezygnację rozdziału 3 projektu w zaproponowanym 

kształcie. 

Uzasadnienie: 

Projekt ustawy przewiduje kompetencję Rzecznika Finansowego w postaci 

prowadzenia postępowania mediacyjnego między klientem a podmiotem rynku finansowego. 

Jednakże w zaproponowanym kształcie ma ona chafalcter szczątkowy i nie pozwala na 

uznanie, że tego rodzaju instytucja będzie efektywna dla pozasądowego rozstrzygania 

sporów. 

Należy zwrócić uwagę, że obecnie przy Rzeczniku Ubezpieczonych funkcjonuje sąd 

polubowny. 

W projekcie ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 reasekuracyjnej, 

przygotowanym i obecnie. procedowanym przez Ministerstwo Finansów, przewiduje się 

specjalny tryb pozasądowego rozstrzygania sporów dla ubezpieczonych w ramach umów 

ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym. 

Trwają również zaawansowane prace nad implementacją dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/11 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod 

rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i 

dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich; termin jej 

implementacji upływa z dniem 9 lipca 2015 r.). Prace nad ustawą o pozasądowym 

ro~ązywaniu sporów konsumenckich znajdują się w fazie określenia założeń do projektu 

ustawy. W założeniami tych uwzględniono, m.in. uprawnienie Rzecznika Ubezpieczonych do 

pozasądowego rozstrzygania sporów w myśl regulacji zawartych dyrektywie. 

Celem dyrektywy jest przyczynianie się do należytego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego dzięki zapewnieniu konsumentom możliwości dobrowolnego składania skarg 

na działania przedsiębiorców do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, 

skuteczne, szybkie i uczciwe alternatywne metody rozstrzygania sporów. Niniejsza dyrektywa 

pozostaje bez uszczerbku dla ustawodawstwa krajowego nakładającego obowiązek 

uczestnictwa w takich postępowaniach, pod warunkiem że ustawodawstwo to nie 

uniemożliwia stronom korzystania z przysługującego im prawa dostępu do systemu 

sądowego. 

Dyrektywa ma zastosowanie do postępowań mających na celu pozasądowe 

rozstrzygnięcie krajowych i transgranicznych sporów dotyczących zobowiązań umownych 



wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług między przedsiębiorcą 

· mającym siedzibę w Unii a konsumentem mającym miejsce zamieszkania w Unii, poprzez 

interwencję podmiotu ADR, który proponuje lub narzuca rozwiązanie bądź doprowadza do 

spotkania stron w celu ułatwienia polubownego rozstrzygnięcia. 

Niniejszy projekt ustawy wykorzystuje zresztą procedowane obecnie założenia do 

ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, który ma stanowić 

implementację dyrektywy 2013/11. Chodzi o przewidzianą w założeniach propozycję 

postępowania mediacyjnego w odniesieniu do Rzecznika Finansowego, precyzując nawet, że 

chodzi o pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a 

podmiotem rynku fmansowego. Pragnę przy tym zwrócić uwagę, że projekt ustawy wykonuje 

prawo Unii Europejskiej i wydaje się, że powinien być procedowany zgodnie z trybem 

określonym w art. 95a- 95f Regulaminu Sejmu. 

Dodać należy ponadto, iż jeżeli wolą projektodawcy byłoby pozostawienie rozdziału 

3 dotyczącego póstępowania mediacyjnego, wówczas proponowane regulacje wymagałyby 

istotnego poprawienia. 

Wprowadzenia lub doprecyzowania wymagają: a) wprowadzenie mediatorów 

niebędących pracownikami Biura Rzecznika Finansowego, b) określenie warunków jakie 

musi spełnić mediator, c) wprowadzenie prawa stron postępowania mediacyjnego do wyboru 

określonego mediatora, d) wprowadzenie delegacji dla ministra finansów do określenia w 

drodze rozporządzenia szczegółowego trybu postępowania mediacyjnego, e) wprowadzenie 

możliwości zwolnienia z opłaty za mediację, dla osób które nie mogą jej wnieść z uwagi na 

sytuację finansową - ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i kodeks 

postępowania cywilnego przewidują możliwość zwolnienia z opłat sądowych nawet, jeżeli jej 

wysokość wynosi 30 zł, f) wprowadzenie rozwiązania, że protokół z postępowania 

mediacyjnego powinien również zawierać opis stanu faktycznego i prawnego, g) 

wprowadzenie rozwiązania, że nie wyrażenie zgody na zakończenie mediacji w określony 

sposób winno być należycie uzasadnione przez podmiot rynku finansowego, h) 

wprowadzenie możliwości zasięgnięcia przez Rzecznika Finansowego opinii biegłego, 

zwłaszcza gdy mediacja dotyczy sporu, którego ugodowe rozwiązanie wymaga ustalenia i 

rozstrzygnięcia kwestii wymagających wiadomości specjalnych, (kwestii rachunkowych, 

technicznych przy umowach ubezpieczenia mienia, umowach leasingu, kwestii medycznych -

stanu zdrowia przy umowach ubezpieczenia NNW), i) doprecyzowanie dokładnie zakresu 

informacji z postępowań mediacyjnych, które Rzecznik Finansowy ma publikować, j) 



wprowadzenie wyraźnego rozwiązania, że przez wszczęcie mediacji ulega przerwaniu bieg 

przedawnienia. 

VI. Doprecyzowania wymaga projektowany art. 15 ust. l, który wskazuje podmioty 

zobowiązane do dokonania wpłat na funkcjonowanie Rzecznika Finansowego oraz reguluje 

zasady ustalania wysokości należnych wpłat. Po pierwsze, nie ma współzależności pomiędzy 

podmiotami, o których mowa projektowanym art. 2 pkt 3, i które objęte zostały kognicją 

Rzecznika Finansowego a podmiotami, które na mocy art. 15 ust. l zobowiązano do 

dokonywania wpłat. Po drugie, istotnego doprecyzowania wymagają podstawy ustalenia 

wysokości wpłaty na finansowanie dla podmiotów, o których mowa w projektowanym art. 15 

ust. l pkt 3, 4, 5, 7. W aktualnym brzmieniu projektowanego przepisu nie można ustalić 

momentu, w którym ustala się aktywa bilansowe banków i spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych, okresu czasu, za który ustala się wartość umów 

przenoszących prawa w przypadku firm inwestycyjnych. Nieprecyzyjne regulacje w tym 

zakresie powodują, że będą istniały trudności w ustaleniu wysokości należnych wpłat od 

poszczególnego podmiotu rynku finansowego, Rzecznik Finansowy będzie zaś podległ 

kontroli NIK w zakresie prawidłowości gospodarowaniem mieniem. Po trzecie, przy 

aktualnym brzmieniu projektowanych przepisów Rzecznik Finansowy w praktyce będzie miał 

problem w weryfikacji podstaw ustalenia wpłat od konkretnego podmiotu, jeżeli dane będące 

podstawą ustalenia wpłat nie będą publikowane publicznie Gak w przypadku spółek 

giełdowych). Rzecznika będzie miał poważne problemy z ustaleniem wysokości sum 

bilansowych, wartości transakcji, etc. Dlatego też koniecznym byłoby wprowadzenie 

obowiązku przekazywania przez podmiotu rynku finansowego danych niezbędnych do 

ustalenia wysokości wpłat. Oczywiście termin wykonania tego zobowiązania można 

powiązać z terminami sporządzeń sprawozdań finansowych. Wreszcie, w Polsce funkcjonuje 

ogromna liczba podmiotów, które zostaną objęte obszarem działalności Rzecznika 

Finansowego. 

Konieczne jest zatem stworzenie regulacji, dzięki której Rzecznik Finansowy będzie 

mógł precyzyjnie ustalić krąg podmiotów zobowiązanych do wpłat. Z tych względów 

należałoby zobowiązać ministra gospodarki oraz Przewodniczącego KNF do przekazywania 

do końca stycznia każdego roku kalendarzowego, na wniosek Rzecznika Finansowego, listy 

przedsiębiorców prowadzących działalność, o której mowa w projektowanym art. 2 pkt 3. 



VII. W art. 18 projektu ustawy proponuje skreślić ust. 2, który wskazuje, że 

pracownicy Biura Rzecznika Finansowego nie mogą wykonywać wszelkich innych 

czynności, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać 

podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

Zaproponowana regulacja jest nieprecyzyjna. Ponadto należy wskazać na treść art. 

17 projektu ustawy, który przewiduje, iż do pracowników Biura Rzecznika stosuje się 

odpowiednio przepisy o służbie cywilnej. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 80 ust. l ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1111 ze zm.),. członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować 

dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać 

czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających 

zaufanie do służby cywilnej. 

Wydaje się, iż ust. art. 18 projektu ustawy jest niepotrzebnym powieleniem tego 

wymogu. 

VIII. Przepis art. 20 projektu ustawy wymaga doprecyzowania redakcyjnego, m.in. 

pod kątem zgodności pojęć, o których mowa w art. 384 k.c., a także uwzględnienia 

obowiązku przekazywania dokumentów i formularzy stosowanych przy wykonaniu umowy. 

Proponuje się zatem następujące brzmienie: 

,,Art. 20. Podmiot rynku finansowego przekazuje Rzecznikowi, na jego żądanie, 

wzorzec umowy o świadczenie usług, którym posługuje się w swojej działalności, oraz inne 

dokumenty i formularze stosowane przy zawieraniu i wykonywaniu umów przez ten podmiot, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego wniosku. " 

Uzasadnienie 

Treść dokumentów i sposób posługiwania się nimi podczas wykonania umowy może 

stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Dokumenty i formularze 

stosowne podczas wykonania umowy mają szczególne znaczenie w działalności 

ubezpieczeniowej np. oświadczenia w związku ze zgłoszeniem szkody. Zdarzają się 

przypadki, kiedy w dokumentach związanych z likwidacją szkody zawarte są oświadczenia o 

zrzeczeniu się innych roszczeń. Umieszczane są one w sposób, które nie zawsze pozwalają 

na zapoznanie się z ich treścią przez przeciętnego konsumenta (pisane drobnym drukiem i w 

części dokumentu, który na pozór nie zawierają istotnych zagadnień i postanowień). 

Konieczne zatem jest wprowadzenie przepisu w zaproponowanej wyżej treści. 



IX. Konieczne jest skorelowanie projektowanego art. 19. ust. 4 pkt l z art. 21. ust. l i 

wyraźne określenie, że również w terminie do 30 dni podmiot rynku fmansowego winien 

przekazać żądane dokumenty. Rzecznik proponuje następujące brzmienie art. 21 ust. l 

projektu: 

"Art. 21. l. Podmiot, który otrzymał wniosek Rzecznika w sprawach objętych 

zakresem jego działania, jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 

dni od dnia otrzymania wniosku, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub 

zajętym stanowisku oraz przekazać żądane dokumenty. " 

Uzasadnienie 

· Tego rodzaju zmiana istotnie wpłynie na jakość i szybkość postępowania Rzecznika 

Finansowego. 

Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i 

emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych brak jest korelacji pomiędzy zakresem 

podmiotowym art. 26 ust. 4lit. a, a art. 29 ust. l tejże ustawy. Art. 29 ust. l tejże ustawy nie 

przewiduje terminu do przekazania żądanych dokumentów, które są niezbędne do oceny 

skargi osób, które Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje. Zakład ubezpieczeń jest 

zobowiązany do terminowego przekazania informacji o podjętych działaniach lub o zajętym 

stanowisku. Wywołuje to w praktyce poważne trudności, gdyż często zdarzają się przypadki, 

kiedy zakład ubezpieczeń nie przekazuje żądanych dokumentów, które są niezbędne do oceny 

prawidłowości postępowania ubezpieczyciela lub przekazuje je w dowolnym terminie, 

znacznie wykraczającym poza termin 30 dni. Utrudnia to wykonywanie ustawowych zadań. 

Wielokrotnie bez tych dokumentów (np. opinii biegłych, ocen technicznych szkody, ofert 

zawarcia umowy, etc.) nie jest możliwa ocena o prawidłowym lub nieprawidłowym 

postępowaniu ubezpieczyciela lub postępowanie skargowe istotnie przedłuża się w czasie';" 

X. Istotnego uzupełnienia wymagają również przepisy zmieniające projektu ustawy. 

W rozdziale 4 projektu dotyczącym przepisów zmieniających koniecznie jest uwzględnienie 

zmian w następujących ustawach: 

l. Art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 499 ze zm.) 

Pominięcie tej regulacji stanowi zdecydowane osłabienie ochrony klientów 

podmiotów fmansowych. 



Wskazana w tym przepisie prerogatywa Rzecznika Ubezpieczonych jest niezmiernie 

istotna dla ochrony praw i interesów konsumentów usług ubezpieczeniowych. Możliwość 

występowania na podstawie art. 60 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym z wnioskiem o podjęcie 

przez SN uchwały mającej na celu usunięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa, które 

ujawniły się orzecznictwie sądów powszechnych. Kompetencja ta nie tylko służy ochronie 

praw osób, które zwróciły się do Rzecznika Ubezpieczonych, ale także pozwala na 

zapewnienie prawidłowości praktyk rynkowych ubezpieczycieli i jednolitości orzecznictwa 

sądów powszechnych. 

W ostatnich latach z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych zapadło kilka 

fundamentalnych uchwał SN dla konsumentów usług ubezpieczeniowych (dla przykładu: w 

sprawie doliczania podatku V AT do odszkodowań, zasiłku pogrzebowego, pojazdu 

zastępczego, zwrotu kosztów pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym, amortyzacji na 

części zamienne, części oryginalnych, przedawnienia roszczeń do UFG). Wszystkie te 

uchwały zwiększyły ochronę praw osób, które Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje, 

głównie praw poszkodowanych, którzy wskutek wypadków drogowych znaleźli się w 

tragicznej sytuacji majątkowej, zdrowotnej i prawnej. Dzięki tym uchwałom poszkodowani 

uzyskują aktualnie należne świadczenia lub odszkodowania w wyższej wysokości, których 

wcześniej nie mogli uzyskać. Dzięki działaniom Rzecznika Ubezpieczonych w tym zakresie 

poszkodowani w ramach odszkodowań uzyskali dodatkowo kilka miliardów złotych, których 

nigdy by nie otrzymali z uwagi na nieprawidłowe postępowanie ubezpieczycieli, 

dokonujących wielokrotnie świadomej, błędnej interpretacji przepisów prawa. 

Ta kompetencja służy nie tylko ochronie praw i interesów konsumentów usług 

ubezpieczeniowych. Uchwały SN są bardzo pomocne dla działalności zakładów ubezpieczeń 

w Polsce. Dzięki tym uchwałom ubezpieczyciele mogą zaplanować właściwie swoją 

działalność lub dostosować ją do stanu zgodnego z prawem, w szczególności że Komisja 

Nadzoru Finansowego może stosować sankcję finansowe za działania niezgodne z prawem. 

Dzięki realizacji tej kompetencji ujednolica się również orzecznictwo sądów powszechnych. 

Stabilne, jednolite i przewidywalne orzecznictwo sądów powszechnych jest wartością nie do 

przeceniania zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców. Jest filarem demokratycznego 

państwa prawa i zaufania obywateli do Państwa. Dzięki tej kompetencji Rzecznik 

Ubezpieczonych w wielu obszarach działalności ubezpieczeniowej wyeliminował też 

niepotrzebne, długotrwałe i kosztowne spory sądowe. 

Należy zwrócić uwagę, że działalność Rzecznika Ubezpieczonych w tym obszarze 

została pozytywnie oceniona przez sam Sąd Najwyższy. W sprawozdaniach ze swojej 



działalności Sąd Najwyższy wyraźnie wskazywał, iż uchwały z wniosków Rzecznika 

Ubezpieczonych mają ważny i prokonsumencki charakter. 

Projekt ustawy o Rzeczniku Finansowym tej kompetencji me przewiduje. 

Z powyższych więc względów w pełni zasadnym byłoby przyznanie Rzecznikowi 

Finansowemu tej kompetencji. Stąd też należałoby w projekcie ustawy wprowadzić 

następującą poprawkę: 

W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

499 ze zm.) art. 60 § 2 powinien otrzymać brzmienie: 

"§2. Z wnioskiem, o którym mowa w § l, mogą wystąpić również Rzecznik Praw 

Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej właściwości, Rzecznik Praw 

Dziecka, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Finansowy. 

Przyznanie tej kompetencji Rzecznikowi Finansowemu nie będzie skutkowało 

ryzykiem istotnego zwiększenia się liczby spraw do Sądu Najwyższego. Nie ma również 

zagrożenia, iż SN zwróci się o zwiększenie budżetu. Wnioski do Sądu Najwyższego nie służą 

rozstrzyganiu spraw indywidualnych, lecz dotyczą wykładni przepisów prawa w sprawach 

mających istotne znaczenie dla praw i interesów konsumentów. Nawet po objęciu przez 

Rzecznika Finansowego ochroną konsumentów podmiotów rynku finansowego, innych niż 

ubezpieczyciele, liczba składanych wniosków będzie wahała się od jednego do trzech rocznie, 

pod bezwzględnym warunkiem, że w orzecznictwie sądów powszechnych ujawnią się 

rozbieżności w wykładni prawa. 

2. Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 

praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171 poz. 1206) 

Projekt ustawy przewiduje możliwość wytaczania powództwa przez Rzecznika 

Finansowego na rzecz konsumentów w sprawach o nieuczciwe praktyki rynkowe. 

Projektodawca nie przewidział odpowiedniej zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu 

nieuczciwym praktykom rynkowym, jak i zwolnienia Rzecznika Finansowego z kosztów 

sądowych, o których mowa w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Wytoczenie powództwa wiąże się koniecznością poniesienia kosztów sądowych, które w 

przypadku wielu spraw mogą stanowić duże obciążenie dla budżetu Rzecznika Finansowego, 

na które składają się nie tylko opłaty sądowej od wniesionego powództwa, ale także wydatki, 

o których mowa w tej ustawie, i które mogą być wysokie w przypadku zwrotu wydatków na 

dojazd świadków, utraconych przez nich dochodów w związku ze stawiennictwem w sądzie, 

wynagrodzenia biegłych, etc. W przypadku wielu spraw w danym roku konieczność 
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poniesienia kosztów sądowych może stanowić istotne dodatkowe wydatki dla budżetu 

Rzecznika Finansowego. Dodatkowo, przy braku przedmiotowego zwolnienia trudno będzie 

podczas przygotowywania planu finansowego zarezerwować właściwą kwotę na tego rodzaj 

koszty, gdyż rzeczywista liczba spraw sądowych jest niemożliwa do przewidzenia. Nadto, 

wszystkie instytucje państwowe, które mają uprawnienia do występowania w procesie 

cywilnym w charakterze Strony zwolnione są z ponoszenia kosztów sądowych w sprawach 

cywilnych. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie propozycji przepisu zwalniającego 

Rzecznika Finansowego z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych. 

Tego rodzaju rozwiązanie będzie również konieczne w przypadku przyznania Rzecznikowi 

Finansowemu uprawnień do wytaczania powództw przed SOKiK i w sprawach 

indywidualnych. Poniżej propozycja przepisu: 

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1025) wart. 96 ust. l pkt 6 powinien otrzymać brzmienie: 

"6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik 

Praw Pacjenta i Rzecznik Finansowy;" 

3. Koniecznajest również nowelizacja art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79 

poz. 430 ze zm.) 

4. Nowelizacji wymaga ponadto rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 25 stycznia 

2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób 

zajmujący kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 10 poz. 91 ze zm.) - należy 

wprowadzić zmianę w zakresie wynagrodzenia poprzez zastąpienie Rzecznika 

Ubezpieczonych Rzecznikiem Finansowych. Bez tej zmiany Rzecznik Finansowy nie będzie 

mógł pobierać wynagrodzenia za pełnioną funkcję. 

XI. Projekt ustawy wymaga istotnego uzupełnienia w zakresie przepisów 

przejściowych. Rzecznik proponuje dodanie odrębnego rozdziału dotyczącego przepisów 

przejściowych, dostosowujących i końcowych uwzgledniającego następujące kwestie. 

"Rozdział 5. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe 

Art. l. Z dniem wejścia ustawy w życie Rzecznik Ubezpieczonych przekształca się w 

Rzecznika Finansowego. 

Art. 2. Z dniem wejścia w życie Biuro Rzecznika Ubezpieczonych staje się Biurem 

Rzecznika Finansowego. 



Art. 3. Postępowania wszczęte i niezakończone przez Rzecznika Ubezpieczonego 

przed dniem wejścia w życie ustawy toczą się przed Rzecznikiem Finansowym. 

Art. 4. Wnioski Rzecznika Ubezpieczonych złożone do Sądu Najwyższego przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przejmuje Rzecznik Finansowy. 

Art. 5. Z dniem wejścia w życie ustawy Sąd Polubowny przy Rzeczniku 

Ubezpieczonych staje się Sądem Polubownym przy Rzeczniku Finansowym i prowadzi 

postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy. 

Art. 6. Z dniem wejścia w życie ustawy mienie należące do Rzecznika 

Ubezpieczonych przechodzi na Rzecznika Finansowego. 

Art. 7. Z dniem wejścia w życie należności i zobowiązania Rzecznika Ubezpieczonych 

przechodzą na Rzecznika Finansowego. 

Art. 8. Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy Rzecznika Ubezpieczonych stają 

się z mocy prawa pracownikami Rzecznika Finansowego Przepis art. 231 kodeksu pracy 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 9. l. Do czasu wejścia w życie ustawy Rzecznik Ubezpieczonych, powołany na 

mocy art. 19 ust. l ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i 

emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U z 2013 r. poz. 290 ze zm.), jest 

jednocześnie Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw przekształcenia Biura 

Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego. 

2. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów określi zakres zadań i środki niezbędne 

Pełnomocnikowi do ich realizacji. 

3. Z dniem wejścia w życie ustawy Rzecznik Ubezpieczonych staje się Rzecznikiem 

Finansowym i rozpoczyna się jego czteroletnia kadencja. 

Art. 11. Z dniem wejście w życie ustawy traci moc akt powołania członków Rady 

Ubezpieczonych. 

Art. 12. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U z 2013 r. 

poz. 290 ze zm.) stosuje się do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie 

niniejszej ustawy. 

Art. 13. Do czasu przygotowania nowego planu finansowego, o którym mowa w art. 

16 ustawy, Biuro Rzecznika Finansowego działa w oparciu o dotychczasowy plan finansowy 

Biura Rzecznika Ubezpieczonych. 

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycznia 2016 r., z wyjątkiem artykułu 10 

ust. l i 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy. " 



Uzasadnienie 

Samo uchylenie art. 5, 6 oraz rozdziału 3 w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o 

nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych jest 

niewystarczające. Projektodawca bezwzględnie powinien do.stosować cele wyrażone w 

uzasadnieniu do projektu ustawy do przedstawionych regulacji. Projektodawca wskazał, że 

"instytucja Rzecznika Finansowego będzie budowana w oparciu o funkcjonującą dotychczas 

instytucję Rzecznika Ubezpieczonych - Rzecznik Finansowy przejmie dotychczasowe 

kompetencje" (uzasadnienie s·. 16) "dotychczasowe kompeterzcje Rzecznika Ubezpieczonych 

zostaną przejęte przez Rzecznika Finansowego (uzasadnienie s. 18.). Zamiarem 

projektodawcy jest więc przekształcenie osoby prawnej Rzecznika Ubezpieczonych na 

Rzecznika Finansowego przy jednoczesnym objęciu obszarem wszystkich sektorów rynku 

finansowego. 

W projekcie ustawy wart. 22 dokonał natomiast likwidacji osoby prawnej. Jest to 

niewątpliwie wyraz niekonsekwencji i niedostosowania celów regulacji do zapisanej 

propozycji normy prawnej. Przekształcenie i likwidacja osoby prawnej rodzą odmienne skutki 

w zakresie stosunków cywilnoprawnych o charakterze majątkowym, których aktualnie 

Rzecznik Ubezpieczonych jest stroną i ich przejścia na określony podmiot. W przepisach 

przejściowych, zgodnie z intencją projektodawcy, powinna być wyraźna regulacja, że z dniem 

wejścia ustawy w życie lub w określonej dacie osoba prawna Rzecznik Ubezpieczonych 

przekształca się w Rzecznika Finansowego oraz że na Rzecznika Finansowego przechodzą 

prawa i obowiązki majątkowe o charakterze cywilnoprawnym. Aktualne przepisy projektu nie 

przewidują żadnych regulacji dotyczące wyposażenia Rzecznika Finansowego w określone 

składniki mienia, pozwalającego mu na rozpoczęcie działalności już w dniu wejście ustawy w 

życie. 

Niezależnie od powyższego projektodawca winien też wskazać na termin i tryb 

przekazania mienia Rzecznika Ubezpieczonych na rzecz Rzecznika Finansowego. 

Projektodawca w przepisach przejściowych winien odnieść się do kwestii ważności 

aktu powołania Rzecznika Ubezpieczonych w związku z wejściem ustawy w życie. Powinien 

odnieść się, czy i w jakim terminie akt powołania Rzecznika Ubezpieczonych traci moc, czy 

w razie wejście ustawy w życie i nie powołania Rzecznika Finansowego pełni dotychczasowy 

Rzecznik funkcję Rzecznika Finansowego, czy mamy do czynienia z przejściowym okresem 

powołania osoby prawnej bez jej organów. 

Projektodawca w przepisach przejściowych winien odnieść się do kwestii utraty 

mocy aktu powołania członków Rady Ubezpieczonych. 

'r 



Projektodawca w przepisach przejściowych bezwzględnie powinien odnieść się to 

spraw wszczętych i prowadzonych przez Rzecznika Ubezpieczonych przed dniem wejścia 

ustawy w życie (obecnie Rzecznik Ubeżpieczonych prowadzi ok. 4000 postępowań 

skargowych, a od początku bieżącego roku wpłynęło już ok. 6500 spraw). 

W przepisach przejściowych projektodawca mus1 rozstrzygnąć kwestię 

obowiązujących przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy o nadzorze · 

ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. 

W projekcie ustawy projektodawcy wskazali, że Rzecznik Finansowy powstanie na 

bazie Rzecznika Ubezpieczonych. W sferze stosunków pracowniczych mamy więc do 

czynienia z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę (art. 23 1 Kodeksu pracy). 

Kwestia ta wymaga jednak wyraźnego uregulowania w projekcie ustawy. Dodatkowo z uwagi 

na fakt, iż projekt ustawy przewiduje rozszerzenie zakazów ustawowych co do pełnienia 

innych funkcji, prowadzenia działalności przez pracowników Biura niż dotychczasowe 

zakazy bycia akcjonariuszami, członkarni władz ubezpieczyciela, czy wykonywania innych 

czynności na ich rzecz na podstawie stosunku pracy, czy umowy cywilnoprawnej, należałoby 

·wprowadzić przepis stwarzający czas na dostosowanie się do nowo projektowanych zakazów 

dla pracowników (projektowany art. 18 ust. 2). Brak takiej normy może stwarzać ryzyko 

naruszenia zakazów, pomimo, że pracownik nie miał na to żadnego wpływu. 

Projekt ustawy przewiduje zbyt krótkie vacatio legis i stwarza ryzyko 

niekonstytucyjności ustawy z tej przyczyny. Projekt ustawy przewiduje bowiem istotne i 

poważne zmiany w zakresie ochrony prawa konsumentów oraz w funkcjonowaniu instytucji 

Państwa. Projekt ustawy przewiduje likwidację istniejącej osoby prawnej . - Rzecznika 

Ubezpieczonych i powołanie nowej instytucji. Proces ten wymaga odpowiedniego czasu, nie 

tylko w zakresie właściwego przekazania mienia Rzecznika Ubezpieczonych na rzecz nowej 

instytucji, ale również w zakresie odpowiedniego uregulowania stosunków cywilnoprawnych, 

których Rzecznik Ubezpieczonychjest stroną, czy prawidłowego rozliczenia się Rzecznika z 

zakładami ubezpieczeń z tytułu wniesionych przez nich wpłat na fmansowanie. Nowa 

instytucja musi posiadać czas na właściwe przygotowanie do wykonywania swoich 

kompetencji. Okres 14 dni jest zbyt krótki na realizację ww. czynności. Istnieje poważne 

zagrożenie, że Rzecznik Finansowy nie będzie przygotowany do właściwego wykonywania 

swoich obowiązków. Należałoby zatem wprowadzić rozwiązanie, że Rzecznik 

Ubezpieczonych ulega przekształceniu z dniem l stycznia 2016 r. w Rzecznika Finansowego 

i z tym dniem powstaje osoba prawna o nazwie Rzecznik Finansowy. Z tym samym dniem 

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych staje się Biurem Rzecznika Finansowego. 



Nie można też tracić z pola widzenia, że projekt ustawy nakłada dla przedsiębiorców 

z rynku usług finansowych nowe obowiązki (obowiązek prowadzenia postępowania 

reklamacyjnego lub dostosowania już istniejącego do warunków określonych projektem 

ustawy, obowiązek określonego zachowania w stosunku do Rzecznika Finansowego) oraz 

dodatkowe zobowiązania fmansowe (obowiązek uiszczania wpłat na funkcjonowanie 

Rzecznika Finansowego). Zbyt krótkie vacatio legis może być zaskoczeniem dla 

przedsiębiorców co do nałożenia na nich nowych obowiązków i zobowiązań fmansowych, 

zwłaszcza, że projekt ten nie był przed skierowaniem go do pierwszego czytania skierowany 

do konsultacji społecznych. Skutkować może również obiektywną niemożnością 

dostosowania się podmiotów rynku finansowego do obowiązków nałożonych przez ustawę 

(tj. stworzenia procedur reklamacyjnych, dostosowania procedur reklamacyjnych, stworzenia 

procedur kontaktów z Rzecznikiem Finansowym, odpowiedniego zabezpieczenia środków 

fmansowych na działalność Rzecznika Finansowego). W konsekwencji czternastodniowy 

termin wejścia ustawy w życie może to powodować obarczenie ustawy wadą konstytucyjną 

(zarzut naruszenia art. 2 Konstytucji RP z powodu zbyt krótkiego vacatio legis mając na 

uwadze charakter, zakres i skutek zmian dla podmiotów rynku finansowego). 

Ponadto, bazując na dwudziestoletnich doświadczeniach Rzecznika Ubezpieczonych, 

w celu istotnego wzmocnienia ochrony praw klientów usług rynku finansowego warto 

rozważyć przyznanie Rzecznikowi Finansowemu następujących uprawnień: 

I. Uprawnienie do wytaczania powództwa przed Sąd Ochrony Konkurencji 1 

Konsumentów. 

W celu istotnego wzmocnienia ochrony praw konsumentów usług rynku 

finansowego należałoby Rzecznikowi Finansowemu przyznać uprawnienie do wytaczania 

powództw do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie określonego 

postanowienia wzorca umowy za niedozwolony (abuzywny). W aktualnym kształcie projektu 

ustawy Rzecznik Finansowy takiej kompetencji nie posiada. W obrocie z konsumentami 

instytucje rynku finansowego powszechnie posługują się wzorcami umów, które nie 

podlegają co do zasady indywidualnym negocjacjom. Konsument nie ma właściwie żadnego 

wpływu na treść umowy. Bardzo często postanowienia te są sprzeczne z dobrymi obyczajami, 

rażąco naruszając interesy konsumentów. Wprowadzają rażącą dysproporcję praw i 

obowiązków, przyznają przedsiębiorcy uprzywilejowana pozycję w sporze. 

W rejestrze klauzul abuzywnych znajduje się ogromna liczba postanowień wzorców 

uznanych za niedozwolone, zarówno w działalności ubezpieczeniowej, jak i w działalności 



· banków. Przyznanie tej kompetencji istotnie przyśpieszyłoby. proces eliminacji wysoce 

szkodliwych dla konsumentów zapisów umów. Byłoby również dopełnieniem kompetencji 

Rzecznika Finansowego, o których mowa w projektowanym art. 19. ust. 4 pkt 1lit. a). Jeżeli 

na wystąpienie Rzecznika Finansowego podmiot rynku finansowego z własnej inicjatywy nie 

usunąłby z wzorców umowy szkodliwego dla konsumentów postanowienia, Rzecznik mógłby 

za pośrednictwem specjalnie do tego dedykowanego sądu- SOKiK żądać jego usunięcia. 

Brak tej kompetencji oznaczałoby niepotrzebne i istotne wydłużenie procesu eliminowania 

klauzul abuzywnych z obrotu. Rzecznik Finansowy mógłby jedynie wystąpić do Prezesa 

UOKiK z wnioskiem o rozważnie z wystąpieniem powództwa Prezes UOKiK musiałby we 

własnym zakresie przeanalizować wzorzec i podjąć decyzję o wytoczenie powództwa. 

Wymaga to jednak czasu i odpowiedniego zaangażowania pracowników. Dodatkowo w 

obrocie występują tysiące wzorców umów, którymi posługują się przedsiębiorcy, Prezes 

UOKiK ma zaś ograniczone zasoby kadrowe i samodzielnie nie jest w stanie wyeliminować 

tych postanowień. 

Przyznanie tej kompetencji wzmocniłoby istotnie poziom ochrony konsumentów 

usług finansowych, Rzecznik Finansowy z Prezesem UOKiK jako dwie istotne instytucje w 

systemie ochrony konsumentów wzięliby razem na siebie ryzyko procesu, a co najważniejsze 

przyśpieszyłoby proces eliminowania szkodliwych dla konsumentów z obrotu co najmniej o 

okres od 6 miesięcy do l roku. 

Wspomnieć przy tym należy, że w Minister Sprawiedliwości proponował już 

przyznanie Rzecznikowi Ubezpieczonych tej kompetencji w pracach nad rządowym 

projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych ustaw (projekt nr ZD06)1 

Z powyższych więc względów w pełni zasadnym byłoby wprowadzenie do projektu 

ustawy poprawki przewidującej przyznanie Rzecznikowi Finansowemu uprawnienia do 

wytoczenia powództw przed SOKiK. 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 

2014 r., poz. 101) art. 47938 § l otrzymałby następujące brzmienie: 

"§ l. Powództwo w sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego 

rozdziału może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę 

zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem. Powództwo 

Źródło: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/formlr1267.Zalozenia-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-
postepowania-cywilnego-omz-ni.html 



może wytoczyć także organizacja pozarządowa, do której zadań statutowych należy ochrona 

interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy". 

Przyjęcie tej propozycji uzasadnia również odmienne uksztahowanie daty wejścia w 

życie tego przepisu. 

Alternatywną wersją Geżeli projektodawca nie zechciałby znowelizować k.p.c. i 

jednocześnie mniej poprawną) jest przyznanie legitymacji czynnej na gruncie projektu ustawy 

o Rzeczniku Finansowym w projektowanym art. 19, podobnie jak w przypadku legitymacji 

do wytaczania powództw w sprawach o nieuczciwe praktyki rynkowe: 

"Rzecznik Finansowy w zakresie swojej właściwości może wytaczać powództwo w 

sprawach, o których mowa w art. 47~6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 

postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101). 

II. Rzecznik Finansowy jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia 

przeciwko prawom konsumenta. 

W celu istotnego wzmocnienia ochrony praw konsumentów usług rynku 

finansowego warto rozważyć przyznanie Rzecznikowi Finansowemu statusu oskarżyciela 

publicznego w przypadkach popełniania przez instytucje finansowe wykroczeń przeciwko 

konsumentom. W praktyce obrotu może dojść przy zawieraniu umów do rażącego naruszenia 

interesów konsumenta, które jednocześnie określone są jako wykroczenia. Do 

najważniejszych wykroczeń stypizowanych w rozdziale XV Kodeksu wykroczeń, które 

istotnie godzą w prawa konsumenta można zaliczyć: 

- żądanie i pobieranie przez przedsiębiorcę, w tym świadczącego usługi finansowe, 

za świadczenie zapłaty wyższej od obowiązującej albo umyślna bez uzasadnionej przyczyny 

odmowa świadczenia, do którego jest obowiązany (art. 138 K. w.), 

- nie stosowanie się do orzeczenia sądu nakazującego zaniechania wykorzystywania 

w umowie niedozwolonych postanowień umownych (art. 138b K. w.) 

- zawieranie z konsumentem umowy o kredyt konsumencki z rażącym naruszeniem 

wymagań dotyczących informacji przekazywanych konsumentowi przed zawarciem umowy 

lub treści umowy albo z pominięciem obowiązku doręczeniajej dokumentu (art. 138c K.w.) 

- nie spełnienie wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania 

dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta przy zawarciu umowy z konsumentem (art. 139b K. w.). 



W pełni zasadnym byłoby przyznanie Rzecznikowi Finansowemu status oskarżyciela 

publicznego, jeżeli w toku wykonywania przez niego kompetencji ustawowych ujawnił się 

czyn, popełniony przez podmiot rynku finansowego, który jest wykroczeniem przeciwko 

interesom . konsumentów. Przyśpieszyło by to istotnie proces pociągnięcia określonego 

przedsiębiorcy do odpowiedzialności za wykroczenie i . jednocześnie miałoby charakter 

prewencyjny dla innych podmiotów. Na gruncie art. 19 należałoby wprowadzić następujący 

przepis: 

,,Rzecznik Finansowy w sprawach o wykroczenia, o których mowa w art. 138, art. 

186b, art. 138c, arf. 139a i art. 139 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tj. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 482) jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 24 sierpnia 2001 r. -Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr l 06, 

poz. 1148, z późn. zm. 6) ". 

III. Uprawnienie do nakładania kary pieniężnych. 

W celu istotnego wzmocnienia ochrony praw konsumentów usług rynku 

finansowego i efektywnej realizacji obowiązków nałożonych przez projekt ustawy należałoby 

przyznać Rzecznikowi Finansowemu uprawnienie do nakładania w drodze decyzji kar 

pieniężnych na p<Jdmioty rynku finansowego za niewykonanie niektórych, ale istotnych 

obowiązków ustawowych. Brak sankcji będzie oznaczać, że Rzecznik Finansowy nie będzie 

mógł wyegzekwować obowiązku udzielania odpowiedzi i wyjaśnień, obowiązku przekazania 

wzorców umowy. Również pod dużym znakiem zapytania pozostaje skuteczność i 

efektywność prowadzonych postępowań reklamacyjnych. Z tych względów koniecznym i w 

pełni zasadnym byłoby przyznanie Rzecznikowi Finansowemu przedmiotowej kompetencji. 

Kary pieniężne powinny zostać przewidziane: 

- za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w projektowanym art. 3 ust. l 

- za nieuzasadnione i nieterminowe udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację, 

- za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w projektowanym art. 6, 

-za nie zawarcie w odpowiedzi na reklamację uzasadnienia faktycznego i prawnego, 

gdy wymaga tego charakter podnoszonych zastrzeżeń, 

- za niewykonanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w projektowanym 

art. 9, 

- za nieprzekazywanie wzorów umów w ustawowym terminie (w projektowanym art. 

20), 



- za naruszenie terminu udzielania wyjaśnień Rzecznikowi Finansowemu przez 

podmioty rynku finansowego. 

Kary pieniężne mogłyby być nakładane w drodze decyzji na członków zarządu lub 

osoby zarządzającej (do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia za pracę członka zarządu 

lub osoby zarządzającej) i na podmiot (w wysokości od 10 000 zł do 100 000 zł za jedno 

naruszenie). Wpływy z kar pieniężnych stanowiłyby dochód Skarbu Państwa. 

Norma poświęcona karom pieniężnym, które może nakładać Rzecznik Finansowy 

może być ulokowana pomiędzy przepisem projektu ustawy, poświęconemu terminowi 

przekazywaniu wyjaśnień Rzecznikowi przez podmiotu rynku finansowego, a normą 

poświęconą obowiązkowy przedstawiania Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania z 

działalności Rzecznika Finansowego. 

IV. Obowiązek przekazywania informacji o reklamacjach. 

W celu istotnego wzmocnienia interesów ochrony praw konsumentów usług rynku 

finansowego i efektywnej realizacji obowiązków przez Rzecznika Finansowego należałoby 

wprowadzić obowiązek przekazywania przez podmioty rynku finansowego informacji o 

liczbie złożonych przez klientów reklamacji, liczbie rozpatrzonych pozytywnie i negatywnie 

reklamacji, średnim czasie rozpatrywania reklamacji, a także liczbie spraw sądowych 

wszczętych przez klientów podmiotów rynku finansowego po negatywnie rozpatrzonej 

reklamacji, liczbie wygranych i przegranych spraw sądowych. Po pierwsze, tego rodzaju 

uprawnienie pozwoliłoby na bieżącą kontrolę procesu prawidłowości rozpatrywania 

reklamacji, reagowania Rzecznika Finansowego na dostrzeżone nieprawidłowości i 

podejmowania odpowiednich działań, w tym poprzez występowanie do właściwego organu o 

podjęcie prac legislacyjnych. Po drugie, mogłoby stanowić rzetelną podstawę dla 

konsumentów do wyboru usługodawcy. Informacje w tym zakresie byłyby publikowane przez 

Rzecznika Finansowego. Niewykonanie obowiązku przekazania informacji powinno być 

zastrzeżone sankcją w postaci kary pieniężnej, nakładanej przez Rzecznika Finansowego. 

V. Ponadto dla zapewnienia wykonania obowiązków wskazanych w przepisach 

dotyczących rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego Rzecznik 

Ubezpieczonych proponuje dodanie następujących przepisów karnych: 

"Rozdział ( .. .). Przepisy karne 



Art. l. l.Kto wbrew przepisowi art. 5 lub art. 6, narusza obowiązek udzielenia 

odpowiedzi na reklamację klienta podmiotu -rynku finansowego w ustawowym terminie, 

podlega karze grzywny, nie mniejszej niż 2 000 zł. 

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 6 narusza obowiązek 

poinformowania klienta o okolicznościach, o których mowa w art. 6 lit. a) -lit. b). 

Art. 2. Kto wbrew przepisowi art. 21 ust. l, narusza obowiązek udzielenia 

Rzecznikowi Finansowemu informacji o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku albo 

obowiązek przekazania żądanych dokumentów w ustawowym terminie, podlega karze 

grzywny, nie mniejszej niż 2 000 zł. 

Art. 3. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. l i w art. 2 następuje w 

trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. -Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia. " 


