
 

 

Druk nr 3608-A   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

o poselskim projekcie ustawy  
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 
rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym (druk nr 3430) 
 

Sejm na 96 posiedzeniu w dniu 8 lipca 2015 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3608 
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych 
w drugim czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 
9 lipca 2015 r. 

 
wnosi: 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

1) w art. 2: 
a) pkt 1 nadać brzmienie: 

1) konsument – konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 
r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), uprawniony z 
umowy ubezpieczenia oraz poszkodowany dochodzący roszczeń od 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, nie będący przedsiębiorcą;”, 

b) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 
„1a) klient podmiotu finansowego – konsument, przedsiębiorca oraz uprawniony z 

umowy ubezpieczenia, poszkodowany dochodzący roszczeń od 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;”; 

– KP ZP 
– odrzucić 
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2) w art. 2 w pkt 1 lit. d nadać brzmienie:   

„d) będącego osobą fizyczną klienta banku, członka spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, klienta instytucji płatniczej, klienta biura usług 
płatniczych, klienta instytucji pieniądza elektronicznego, klienta oddziału 
zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, klienta instytucji kredytowej, 
klienta instytucji finansowej, uczestnika funduszu inwestycyjnego, klienta firmy 
inwestycyjnej i klienta instytucji pożyczkowej;”; 

– KP PiS 
–przyjąć 

 
3) po art. 6 dodać art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. 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 wnoszącego.”; 

– KP ZP 
–przyjąć 

 
4) art. 8 nadać brzmienie: 

„Art. 8. 1. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji 
klienta treść odpowiedzi, o której mowa w art. 4 ust. 1, powinna zawierać 
również pouczenie o możliwości:  

1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli podmiot 
rynku finansowego przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie 
wniesienia tego odwołania;  

2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego 
mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot 
rynku finansowego przewiduje taką możliwość;  

3) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika 
Finansowego;  

4) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem 
podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego 
do rozpoznania sprawy. 

2. W przypadku niezamieszczenia pouczeń, określonych w ust. 1, reklamację 
uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą wnoszącego.”; 

– KP ZP 
–odrzucić 

 
5) art. 34 nadać brzmienie: 

„Art. 34. 1. Rzecznik przeprowadza postępowanie na wniosek klienta podmiotu rynku 
finansowego.  

2. Rzecznik może odmówić wszczęcia postępowania jeśli: 
1) klient nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego, o którym 

mowa w rozdziale 2; 
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2) spór jest lub był rozpatrywany przez sąd, inny organ powołany do 
rozpoznania spraw danego rodzaju lub podmiot uprawniony do 
przeprowadzenia pozasądowego rozwiązywania sporów.”; 

– KP PiS 
–odrzucić 

 
6) skreślić art. 36; 

– KP PiS 
–odrzucić 

Uwaga: poprawki 5 i 6 należy głosować łącznie. 

 
7) art. 39 nadać brzmienie: 

„Art. 39. 1. Z przebiegu postępowania sporządza się w terminie 14 dni od dnia jego 
zakończenia protokół, w którym należy zawrzeć informacje dotyczące 
miejsca i czasu jego przeprowadzenia, imię, nazwisko (nazwę) i adresy 
stron, przedmiot sporu, propozycje zakończenia sporu oraz informację o 
sposobie zakończenia sporu. Odpis protokołu doręcza się stronom w ciągu 
7 dni od dnia jego sporządzenia. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, stanowi dokument urzędowy w 
rozumieniu art. 244 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego. 

3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, załącza się opinię, o której mowa 
w art. 38, w przypadku jej sporządzenia.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
8) art. 52 nadać brzmienie: 

„Art. 52. 1 Kadencja Rzecznika Ubezpieczonych wygasa z upływem okresu 
przewidzianego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku 
Ubezpieczonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 290 i 1717).  

2. Rzecznik Ubezpieczonych pełni obowiązki Rzecznika Finansowego do 
czasu powołania Rzecznika Finansowego na pierwszą kadencję.”. 

– KP PiS 
–odrzucić 

 
Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. 
 
   Przewodnicząca Komisji 
   Finansów Publicznych 
   i sprawozdawca 
 
 
    Krystyna Skowrońska 
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