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Kancelarii Sejmu 

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 maja 2015 r. (znak: GMS-WP-173-122/15) 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 

rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, przedstawiam następującą opinię 

Narodowego Banku Polskiego. 

Narodowy Bank Polski przychyla się do stanowiska, zgodnie z którym 

procedury rozpatrywania reklamacji w sprawach dotyczących umów w zakresie usług 

finansowych powinny być uregulowane przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. Wydaje się zasadne, aby w pracach legislacyjnych nad tymi przepisami 

uwzględnione zostały obecnie obowiązujące normy stanowiące tzw. soft law, w tym 

normy zawarte w uchwale Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2015 r. 

w sprawie "Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucji finansowe". 

W odniesieniu do projektowanej ustawy powstają następujące wątpliwości. 

Ad Zakres podmiotowy projektowanej ustawy 

Propozycja objęcia przedsiębiorców ochroną wynikającą z przepisów 

projektowanej ustawy wymaga rozważenia. Zasadniczo należy wskazać, że pozycję 

przedsiębiorcy ocenia się jako silniejszą od pozycji konsumenta. Przyjmuje się, że 
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przedsiębiorca jest podmiotem profesjonalnym i dysponuje środkami, które pozwalają 

mu skutecznie dochodzić swoich praw. Ponadto przyjęcie takiej konstrukcji powoduje, 

że klientem podmiotu rynku finansowego, podlegającym ochronie na równi 

z konsumentem, może być także inny podmiot rynku finansowego. 

W świetle art. l określającego zakres projektowanej ustawy w związku z art. 2 

pkt 2 zawierającym definicję podmiotu rynku finansowego należy zauważyć, że 

w pojęciu instytucji finansowej w rozumieniu art. 4 ust. l pkt 7) ustawy Prawo bankowe 

mieszczą się niektóre z podmiotów wymienionych w art. 2 pkt 2 obok instytucji 

finansowej. Jednocześnie należy uznać za zasadne dodanie w art. 2 pkt 2 oddziału 

instytucji finansowej. 

Ad art. 4 projektowanej ustawy 

Z art. 4 ust. l projektu błędnie wynika, że art. 3 ust. l pkt a i b projektowanej 

ustawy określają wymogi dotyczące trybu składania reklamacji. Pomijając 

nieprawidłową numerację przytoczonego przepisu należy zauważyć, że ustanawia on 

jedynie obowiązek dostarczenia klientowi w chwili zawierania umowy określonych 

informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji. Projektowana 

ustawa nie określa wspomnianej procedury z wyjątkiem wskazania terminu na 

udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz elementów, które ta odpowiedź powinna 

zawierać. 

Ad art. 8 projektowanej ustawy 

W art. 8 lit. a projektu sformułowanie "chyba, że nie wymaga tego charakter 

podnoszonych zastrzeżeń" jest niejasne i powinno być doprecyzowane, zgodnie 

z intencją projektodawcy. Proponujemy rozważyć wyłączenie obowiązku 

przedstawiania uzasadnienia faktycznego i prawnego w odpowiedzi na reklamację w 

sytuacji, w której podmiot świadczący usługi finansowe w całości uwzględnia 

podniesione w reklamacji zastrzeżenia. 

Ad art. 9 projektowanej ustawy 

Brzmienie art. 9 lit. c oraz art. 13 pkt l projektu jest niekonsekwentne. 

W pierwszym z przywołanych przepisów mowa jest o możliwości wystąpienia 

z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zaś w drugim określa 

się kompetencję Rzecznika Finansowego do rozpatrywania nie tylko wniosków, ale 

2/4 

Narodowy Bank Pobki ul. Świetokrzvska 11/21 oo-'114 Warszawa te!. +J8 22 18<; m oo lic;;tvtóJnhn_nl 



11 Narodowy Bank Polski 

również skarg wniesionych w indywidualnych sprawach na skutek nieuwzględnienia 

roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji. 

Ad art.12 projektowanej ustawy 

Zasady współpracy Rzecznika Finansowego z krajowymi i zagranicznymi 

organizacjami konsumenckimi oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskim, o której mowa 

w art. 12 projektu wymagają określenia. Ponadto projektowane brzmienie 

wspomnianego przepisu nie stanowi podstawy prawnej dla współpracy Rzecznika 

Finansowego z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również 

jego współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego. Mając na względzie zakres 

kompetencji przywołanych organów oraz zważając na projektowany przepis art. 19 ust. 

1 pkt 2 przewidujący, że Rzecznik Finansowy podejmuje czynności między innymi na 

wniosek właściwych organów nadzoru, wydaje się, że taka współpraca byłaby 

pożądana. 

Ad art. 18 projektowanej ustawy 

W kontekście użytego w art. 18 ust. 2 pkt 2) zwrotu "wszelkich innych 

czynności" zasadnicze wątpliwości budzi kwestia objęcia zakazem przypadków 

korzystania przez pracowników z usług finansowych podmiotów rynku finansowego. 

Ad art. 19 projektowanej ustawy 

W art. 19 ust. 4a in fine projektu odesłanie do przepisów o prokuratorze jest 

nieprawidłowe. Jeżeli intencją projektodawcy jest wskazane, że Rzecznik Finansowy 

może żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych oraz wziąć udział w 

toczącym się postępowaniu na prawach przysługujących prokuratorowi, należy to w ten 

wyraźny sposób określić lub zawrzeć odesłanie do przepisów kodeksu postępowania 

cywilnego. 

Ad art. 21 projektowanej ustawy 

Norma kolizyjna zawarta w art. 21 ust. 2 projektu jest niejasna. Przede wszystkim 

nie wynika z niej jakich uprawnień i których organów i instytucji nie wyłącza 

poprzedzający przepis. 
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Ad Rozdział 4. 

l. Tytuł rozdziału należałoby doprecyzować: "Zmiany w przepisach 

obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe". 

2. Pominięcie w projekcie ustawy nowelizacji art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 23 

listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym będzie miało taki skutek, że poprzez 

likwidację Rzecznika Ubezpieczonych i powołanie w jego miejsce Rzecznika 

Finansowego nastąpi uszczuplenie kompetencji nowego Rzecznika o prawo do 

kierowania zapytań do Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów w istotnych 

dla klientów sprawach. W praktyce Rzecznika Ubezpieczonych instrument ten 

był stosowany skutecznie co pozytywnie wpływało na rolę tego urzędu oraz 

zaufanie konsumentów. 

3. Mając na uwadze, że koszty działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura 

mają być ponoszone przez podmioty rynku finansowego, określony 

czternastodniowy termin wejścia w życie projektowanej ustawy wydaje się 

niewystarczający. 

Ponadto należy wskazać, że projekt wyrnaga dopracowania pod względem 

legislacyjnym. Przykładowo w art. 6, 8 i 9 należy dokonać nowego podziału tych 

jednostek. W świetle § 54 i nast. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej, artykuł dzieli się na ustępy, 

punkty, litery i tiret. 

4/4 

Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska n/21 oo-919 Warszaw~ te l. +48 22 1R< ,,, no lict\rlrilt-.hn ,..,l 


