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W zwictzku z przekazaniem rzc:tdowego projektu ustawy o zmianie niekt6rych ustaw 

w zwictzku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestor6w na rynku finansowym (dalej: 

ustawa), informuj~ i:e Krajowa Rada Rzecznik6w Konsument6w wnosi uwagi i postulaty 

dotyczc:tce projektu: 

- art. 9 pkt 5 ustawy potrzeba ujednolicenia nazewnictwa - ustawa postuguje si~ 

poj~ciem dochody, doch6d, przych6d 

Postulowana zmiana: "Za egzaminy oraz za sprawdzian umiejr;tnosci, o kt6rym mowa 

wart. 129 ust.3, pobiera sir; oplaty, kt6re stanowict doch6d Urzr;du Komisjl' ; 

- art. 10 pkt 6 ustawy potrzeba ujednolicenia nazewnictwa - ustawa postuguje si~ 

poj~ciem dochody, doch6d, przych6d 

Postulowana zmiana: "Oplata, o kt6rej mowa w ust. 5, stanowi doch6d Urzr;du 

Komisjl'; 

- obowic:tzek nagrywania procesu sprzedazy produkt6w finansowych i udost~pniania 

nagrania konsumentom na ich wniosek, co zapewni moi:liwosc tatwiejszego udowodnienia 

nieprawidtowosci i w efekcie skuteczniejsze dochodzenie swoich roszczer't zwtaszcza przed 

sctdem; 
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- wprowadzenie domniemari prawnych skutkujC}cych zmianct rozktadu ci~i:aru dowodu, 

na przedsi~biorc~ (posrednika, dystrybutora) oferujctcego okreslone papiery wartosciowe, 

w toku ewentualnych spor6w cywilnoprawnych konsumenta dochodzctcego ewentualnych 

roszczeri odszkodowawczych; 

- modyfikacja ankiet badania profilu inwestycyjnego, tak by kompleksowo weryfikowaty 

wiedz~ konsument6w, kt6rzy chcct nabye obligacje korporacyjne, dla wyeliminowania 

przypadk6w nabycia przez nich produkt6w o niewtasciwym charakterze i nie odpowiadajctcych 

poziomowi akceptowalnego przez nich ryzyka utraty kapitatu. A taki:e zakaz sprzedai:y 

produktu finansowego, kt6rego ryzyka nie akceptuje konsument, jei:eli z ankiety wynika, i:e 

nie jest to produkt adekwatny dla konsumenta (zdarza si~ w praktyce, ii: konsument 

w ogromnym pliku dokument6w podpisuje oswiadczenie, z kt6rego wynika, i:e na wtasne 

ryzyko zdecydowat si~ zawrzee umow~ na produkt finansowy niezgodny z jego profilem 

inwestycyjnym). Ankieta powinna bye wypetniana przez konsumenta, a nie przez posrednika, 

kt6ry jedynie daje konsumentowi ankiet~ do podpisu. Ankieta powinna miee odg6rnie 

okreslonct pul~ pytari jakie muszct bye zadane konsumentowi; 

- wprowadzenie limitu wynagrodzenia prowizyjnego dla posrednik6w sprzedajC}cych 

produkty inwestycyjne, takie jak obligacje korporacyjne; 

- okreslenie maksymalnych r6i:nic w wysokosci prowizji, tak by wynagrodzenie za 

sprzedai: r6i:nych produkt6w byto bardziej zblii:one. Ograniczytoby to zjawisko oferowania za 

wszelkct cen~ produkt6w wicti:ctcych si~ z najwyi:szct prowizjct dla sprzedawcy; 

- zakaz ui:ywania okreslenia ,doradca klienta" przez pracownik6w bank6w lub 

posrednik6w oferujC}cych produkty inwestycyjne, kt6re moi:e wprowadzae konsument6w 

w btctd, i:e dana osoba dziata na ich zlecenie, a nie w interesie sp6tki, kt6ra jet zatrudnia; 

- § 2 ust 1 pkt 5 rozporzctdzenia Ministra Finans6w w sprawie optat za pokrycie koszt6w 

nadzoru nad rynkiem kapitatowym (dalej: rozporzctdzenie) do usuni~cia wzmianka o art. 16 

ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi , kt6ry zostat uchylony przez art. 1 pkt 14 

lit b ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 685) zmieniajctcej nin. ustaw~ z dniem 

21 kwietnia 2018 r.; 

- § 8 pkt 6 rozporzctdzenia do usuni~cia, poniewai: art. 7 4a ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi zostat uchylony przez art. 1 pkt 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

(Dz. U. 2018, poz. 685) zmieniajctcej nin. ustaw~ z dniem 21 kwietnia 2018 r.; 
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- § 8 pkt 7 rozporz~dzenia do usuni~cia, poniewai: art. 78a ust. 3 i 6 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi zostat uchylony przez art. 1 pkt 53 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

(Dz. U. 2018, poz. 685) zmieniaj~cej nin. ustaw~ z dniem 21 kwietnia 2018 r.; 

- § 9 pkt 6 rozporz~dzenia do usuni~cia , poniewai: art. 16 ust. 4 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi zostat uchylony przez art. 1 pkt 14 lit b ustawy z dnia 1 marca 2018 

r. (Oz. U. 2018, poz. 685) zmieniaj~cej nin. ustaw~ z dniem 21 kwietnia 2018 r.; 

- § 17 ust 1 pkt 3 lit a rozporz~dzenia do usuni~cia , poniewai: art. 2 pkt 2 lit e ustawy o 

gietdach towarowych zostat uchylony przez art. 6 pkt 1 lit a tiret drugi ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 685) zmieniaj~cej nin. ustaw~ z dniem 21 kwietnia 2018 r.; 

- § 17 ust 1 pkt 3 lit f rozporz~dzenia do usuni~cia , poniewai: art. 2 pkt 2 lit e ustawy o 

gietdach towarowych zostat uchylony przez art. 6 pkt 1 lit a tiret drugi ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 685) zmieniaj~cej nin. ustaw~ z dniem 21 kwietnia 2018 r.; 

- § 18 ust 1 pkt 5 rozporz~dzenia do usuni~cia , poniewai: art. 117 ust. 4 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi zostat uchylony przez art. 1 pkt 96 lit g ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 685) zmieniaj~cej nin. ustaw~ z dniem 21 kwietnia 2018 r. 

Rozwi'\Zania przedstawione w projekcie nie naruszaj~ praw i interes6w konsument6w. 

Z powat aniem 

ENlOW 

PrzewodniCZlfCa 
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