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Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 maja 2015 r., GMS-WP-173-122/15 

uprzejmie przesyłam uwagi Sądu Najwyższego do poselskiego projektu ustawy 

o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym. 

Z poważaniem 



SĄD NAJWYŻSZY 
BIURO STUDIÓW l ANALIZ 

Pl. Krasińskich 214/6, 00-951 Warszawa 

BSA V-021-250/15 

Warszawa, dnia 25' czerwca 2015 r. 

Uwagi 

do poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 

rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 

Przedłożony do zaopiniowania poselski projekt ustawy o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, wniesiony 

do Sejmu dnia 15 maja 2015 r., ma na celu określenie zasad rozpatrywania 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego, składane przez ich klientów będących 

konsumentami lub przedsiębiorcami, oraz powołanie instytucji Rzecznika 

Finansowego. 

Projekt w obecnym kształcie budzi poważne zastrzeżenia z powodu braku 

spójności proponowanych w nim przepisów z obowiązującymi aktami prawnymi, 

zarówno w zakresie informacji dotyczącej reklamacji {pkt l opinii), jak i propozycji 

wprowadzenia instytucji Rzecznika Finansowego, który ma m.in. przejąć rolę 

Rzecznika Ubezpieczonych (pkt Ił). Należy także zgłosić kilka uwag 

terminologicznych (pkt III). 

l. Proponowane przepisy nakładają na podmioty rynku finansowego 

obowiązek informowania klienta w chwili zawierania umowy, w postaci papierowej lub 

na innym trwałym nośniku, o procedurze składania i rozpatrywania reklamacji, 

nakazują rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni 

od chwili jej otrzymania, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 60 dni, oraz 



wprowadzają sankcję, że w przypadku niedochowania powyższego terminu 

reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta (art. 3-9 projektu). 

Przepisy te mają znaleźć szerokie zastosowanie, którego zakres wyznacza definicja 

podmiotu rynku finansowego zawarta w art. 2 pkt 3 projektu. Przewidziane nimi 

obowiązki będą dotyczyć podmiotów działających w sektorze bankowym, usług 

płatniczych, ubezpieczeniowym. Obecnie brak jednolitej i kompleksowej regulacji 

procedury reklamacyjnej w obrocie na rynku finansowym, w szczególności wskazania 

ustawowych terminów rozpatrzenia reklamacji. 

Wprowadzenie stosownych przepisów powinno być jednak poprzedzone 

szczegółową analizą regulacji obowiązków informacyjnych w obowiązujących aktach 

prawnych tak, aby nowa ustawa była z nimi zgodna. Przykładowo, w uzasadnieniu 

projektu zwraca się uwagę, że usługi finansowe są wyłączone z zakresu 

zastosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 

827), na podstawie jej art. 4 ust. 2. Przepis ten zastrzega jednak, że ustawa o 

prawach konsumenta reguluje umowy dotyczące usług finansowych zawierane na 

odległość. Powstaje więc niejasność, czy zamiarem projektodawców jest stosowanie 

proponowanej ustawy do tej kategorii umów, są one bowiem zawierane przez 

podmioty rynku finansowego w rozumieniu art. 2 projektu. Jeżeli tak, to przepisy 

projektu muszą być spójne z przepisami rozdziałów 1 i 5 ustawy o prawach 

konsumenta, odnoszących się do umów dotyczących usług finansowych zawieranych 

na odległość, które przewidują obowiązek informowania konsumenta o miejscu i 

sposobie składania reklamacji oraz o możliwości pozasądowego rozstrzygania 

sporów, a także przewidują sankcję w postaci możliwości odstąpienia przez 

konsumenta od umowy w przypadku braku wykonania przez przedsiębiorcę 

obowiązku informacyjnego. Z tych samych powodów proponowana ustawa powinna 

uwzględniać regulacje przedumownych obowiązków informacyjnych w innych 

ustawach, np. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1497 z późn. zm.) i z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 

2014 r. poz. 873 z późn. zm.). 

Istotnym mankamentem projektu jest brak sankcji w wypadku niewykonania 

obowiązków informacyjnych przez podmiot rynku finansowego. Jako model można 

np. rozważyć prawo odstąpienia od umowy przez klienta, na wzór sankcji 

przewidzianej w ustawie o prawach konsumenta. 
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Zastrzeżenia budzi art. 7 projektu, zgodnie z którym w przypadku 

nierozpatrzenia reklamacji w terminie, "reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie 

z wolą wnoszącego (klienta)". Zastosowanie tego przepisu może być trudne w 

sytuacji, gdy klient nie sformułuje swoich oczekiwań co do sposobu załatwienia 

sprawy albo określi swoje żądanie nieprecyzyjnie lub alternatywnie. 

Nasuwa się też wątpliwość dotycząca relacji między art. 3 ust. 1 i art. 8 lit. b) 

projektu, gdyż pierwszy z nich mówi o obowiązku dostarczenia informacji dotyczącej 

procedury składania i rozpatrywania reklamacji "w chwili zawierania umowy'', a drugi 

o odpowiedzi na reklamację w odniesieniu do umowy, "o ile została zawarta". 

11. Projekt zakłada likwidację instytucji Rzecznika Ubezpieczonych. W tym celu 

art. 22 projektu przewiduje zmianę ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze 

ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (t.j. Dz.U. z 2013 

r. poz. 290 - należy dodać "z późn. zm."), polegającą na zniesieniu tej instytucji. 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych ma 

przejąć Rzecznik Finansowy, projekt nie określa jednak trybu, w jakim ma to 

nastąpić. Nie zawiera żadnego przepisu, który gwarantowałby ciągłość między tymi 

dwiema instytucjami. Nie określa, czy sprawy wniesione do Rzecznika 

Ubezpieczonych będą rozpatrywane przez Rzecznika Finansowego. W tym zakresie 

muszą zostać opracowane szczegółowe przepisy przejściowe. Jeśli już ma dojść do 

likwidacji instytucji Rzecznika Ubezpieczonych, chociaż jego działalność była w· 

praktyce oceniana pozytywnie, projekt - określając kompetencje nowego rzecznika -

nie może pomijać żadnego obszaru działania rzecznika dotychczasowego, np. spraw 

osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. 

Projekt zawiera Juki, jeśli chodzi o regulację instytucji Rzecznika Finansowego 

w aktach prawnych obecnie odnoszących się do działalności Rzecznika 

Ubezpieczonych. W ramach przepisów zmieniających bardzo wybiórczo 

potraktowano bowiem ustawy, które wymagają nowelizacji w związku z zastąpieniem 

Rzecznika Ubezpieczonych przez Rzecznika Finansowego. Uwaga ta dotyczy np. 

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

praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.). Projekt wymaga więc 

dokonania przeglądu ustaw zawierających regulacje dotyczące Rzecznika 

Ubezpieczonych, zwłaszcza że w uzasadnieniu projektu stwierdza się, iż "instytucja 

Rzecznika Finansowego będzie budowana w oparciu o funkcjonującą dotychczas 
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instytucję Rzecznika Ubezpieczonych Rzecznik Finansowy przejmie 

dotychczasowe kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych, przy czym jego obszar 

kompetencyjny będzie obejmował wszystkie sektory rynku finansowego". 

W szczególności zwraca uwage. że w projekcie nie odniesiono się do art. 60 § 

2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sadzie Najwyższym (t.i. Dz.U. z 2013 r. poz. 

499 z póżn. zm.). który przewiduje uprawnienie Rzecznika Ubezpieczonych do 

występowania z wnioskiem o wydanie przez Sad Najwyższy uchwały w kwestii 

rozstrzygnięcia rozbieżności w wykładni prawa w orzecznictwie sadów 

powszechnych. sadów 'wojskowych lub Sadu Najwyższego. Rzecznik 

Ubezpieczonych wielokrotnie korzystał z uprawnienia do przedstawienia Sądowi 

Najwyższemu zagadnienia prawnego. Na skutek jego wniosków Sąd Najwyższy 

wydał kilka uchwał, które przyczyniły się do ujednolicenia orzecznictwa oraz 

podniesienia standardów działalności ubezpieczycieli i ochrony ubezpieczonych 

(uchwały z dnia: 22 kwietnia 2005 r., III CZP 99/04; 17 maja 2007 r., III CZP 150/06; 

7 lutego 2008 r., III CZP 115/07; 17 listopada 2011 r., III CZP 5/11; 13 marca 2012 r., 

III CZP 75/11; 12 kwietnia 2012 r., III CZP 80/11; 19 lutego 2013 r., III CZP 63/12; 29 

pażdziernika 2013 r., III CZP 50/13). 

Zakwestionować należy także proponowany w projekcie okres vacatio legis 

(14 dni od dnia ogłoszenia ustawy), który jest zdecydowanie zbyt krótki na sprawne 

zorganizowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura, gdyż sprawy, które 

znajdą się w jego gestii, mają szeroki zakres i często skomplikowany charakter. 

III. Jeśli chodzi o kwestie terminologiczne: w art. 2 pkt 1 projektu słowo 

"sierpnia" należy zastąpić słowem "kwietnia"; w art. 18 ust. 1 pkt 3 po słowie 

"akcjonariuszem" należy dodać słowo "(udziałowcem)" -jak w art. 18 ust. 2 pkt 1; w 

art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b) termin "ogólne warunki umów" powinien być tożsamy z 

przyjętym w kodeksie cywilnym (art. 384) i w kodeksie postępowania cywilnego (art. 

47936
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5
), w których używa się określenia "wzorce umów'', a przykładowo wymienia 

"ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin". 

Projekt wymaga więc istotnych zmian i uzupełnień. 
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