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W związku z skierowaniem do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu 
poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 3430), w imieniu Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych, pragnę przedstawić uwagi do projektu 
przedmiotowej regulacji prawnej. 

Projekt ustawy przewiduje m.in. likwidację instytucji Rzecznika Ubezpieczonych 
oraz ustanowienie Rzecznika Finansowego, który będzie miał za zadanie 
podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. 
Rzecznik Finansowy ma przejąć dotychczasowe kompetencje Rzecznika 
Ubezpieczonych, przy czym jego kompetencje będą obejmować wszystkie sektory 
rynku finansowego. 

Na podstawie dotychczasowych obserwacji funkcjonowania Rzecznika 
Ubezpieczonych, wynikających zwłaszcza z udziału przedstawicieli OPZZ w praGach 
Rady Ubezpieczonych tj. organu doradczo-opiniodawczego Rzecznika oraz 
przeprowadzonych konsultacji wewnątrzorganizacyjnych, stwierdzić należy, że 
instytucja ta podejmuje szereg ważnych społecznie i efektywnych działań na rzecz 
osób, które - uwzględniając specyfikę rynku ubezpieczeniowego - bezwzględnie 

wymagają rzeczywistej pomocy w relacjach z nieporównanie silniejszymi, 
profesjonalnymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na szeroką 
skalę oraz przy wykorzystaniu wydatnych zasobów. Jesteśmy przekonani, że 
kluczem do sukcesu jest ścisła specjalizacja tego organu, który dzięki wiedzy 
i zaangażowaniu Rzecznika oraz pracowników Biura, zdobytemu doświadczeniu 
i ukierunkowaniu się na ochronę interesów ubezpieczonych i poszkodowanych, nie 
tylko udziela profesjonalnych porad i podejmuje interwencje w indywidualnych 
sprawach, ale także walczy z niewątpliwie obecnymi na tym rynku patologiami, 
chociażby kierując odpowiednie zapytania do Sądu Najwyższego czy piętnując 
nieuczciwe praktyki w swoich oprĘicowaniach. 

Z pewnością sytuacja klientów pozostałych instytucji finansowych, w tym 
w szczególności banków oraz kas oszczędnościowo-kredytowych wymaga 
energicznych działań ze strony państwa, obejmujących zarówno zmiany 
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obowiązujących przep1sow prawa, jak i . podejmowanie konkretnych decyzji na 
podstawie kompetencji przyznanych już istniejącym instytucjom, zwłaszcza Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
W ocenie OPZZ lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem, w zamian likwidacji 
Rzecznika Ubezpieczonych, którego formuła dobrze się sprawdza w aktualnych 
realiach i jest społecznie akceptowana, jest powołanie odrębnego rzecznika, 
wyspecjalizowanego w ochronie interesów klientów banków i zbliżonych do nich 
instytucji, co zapewne pozwoliłoby uzyskać lepsze efekty w realizacji celu 
postulowanego przez projektodawców, a więc podwyższenia poziomu ochrony osób 
korzystających z usług finansowych. 

Ponadto pomysł rozszerzenia kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych na 
pozostałe branże sektora finansowego (przy jednoczesnej zmianie nazwy na 
"Rzecznik Finansowy"), wiąże się z poważnym ryzykiem obniżenia dotychczasowego 
poziomu ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. Wprowadzenie tego 
rozwiązania wymagałoby długiego okresu przejściowego, niezbędnego do 
rozbudowy dotychczasowej struktury Biura Rzecznika oraz zatrudnienia nowych 
pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie odnoszące się do innych 
sektorów rynku finansowego. Nie sposób sobie bowiem wyobrazić rzeczywistego 
realizowania przez Rzecznika zadań w zakresie wykraczającym poza jego 
dotychczasowe kompetencje, w terminie 14 dni od opublikowania nowej ustawy. 
Poza powyższym konieczne w takiej sytuacji byłoby wskazanie wprost w ustawie, że 
pracownicy Biura Rzecznika Ubezpieczonych stają się w odpowiednim terminie 
pracownikami przekształconego Biura Rzecznika Finansowego. 

Pragniemy także zwrócić uwagę, że tak doniosłe zagadnienie dotyczące polityki 
gospodarczej i społecznej państwa powinno zostać poprzedzone oceną działań 
Rzecznika Ubezpieczonych, czego niestety zabrakło w uzasadnieniu do projektu 
ustawy, oraz przeprowadzeniem szerokich konsultacji społecznych, w tym 
w szczególności z organizacjami zajmującymi się ochroną praw konsumentów, 
a także rzetelną i merytoryczną analizą przedmiotowej kwestii, służącą 
wypracowaniu skutecznych narzędzi zmierzających do rzeczywistej poprawy 
poziomu ochrony osób korzystających z usług finansowych. 

Z poważaniem 
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Do wiadomości: 

- Pani Krystyna Skowrońska, Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych 
Pani Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych 

- Pan Mateusz Szczurek, Minister Finansów 


