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O czym będziemy mówić?

System ochrony praw konsumenta w Polsce

Obszary działania Rzecznika Finansowego
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System ochrony konsumenta w Polsce 

 



STRONA 3

Działania Rzecznika Finansowego – na rzecz klientów 
indywidualnych i ogółu klientów rynku finansowego

DZIAŁANIA SYSTEMOWE
jeśli dostrzegamy problem, który 

powtarza się i dotyczy wielu osób

WNIOSKI O UCHWAŁĘ 
SĄDU NAJWYŻSZEGO
w razie dostrzeżenia 

istotnych rozbieżności 

w orzecznictwie. 

ISTOTNE POGLĄDY
na etapie postępowania 

sądowego

POREKLAMACYJNE 
POSTĘPOWANIA 
POLUBOWNE prowadzone 
przez bezstronnych i 

niezależnych ekspertów z 

zachowaniem poufności.

POREKLAMACYJNE 
POSTĘPOWANIA 
INTERWENCYJNE
stajemy po stronie 

klienta po odrzuceniu 

reklamacji przez 

podmiot rynku 

finansowego.

PORADNICTWO
„pierwsza pomoc” dla 

klientów - telefoniczne, 

mailowe, na Facebooku



UBEZPIECZENIA

USŁUGI BANKOWE,
POŻYCZKI,

INWESTYCJE ITP.

UGODY OPINIE

1 1 2 70 3 5 6

0 3 1 70 0 3 2

UGODA oznacza, że obie strony 
poszły na ustępstwa i uzgodniły 

satysfakcjonujące warunki 
porozumienia. Jego zawarcie jest 

potwierdzane protokołem 
opisującym przebieg postępowania.

OPINIA to bezstronna ocena
prawna stanu faktycznego oparta
o dokumenty przedstawione przez 
strony w postępowaniu. Zawiera 

ocenę ryzyk związanych ze 
skierowaniem sprawy do sądu. 

Więcej o postępowaniu polubownym na stronie: www.rf.gov.pl/polubowne

TEMATYKA SPORU:

LICZNIK RZECZNIKA FINANSOWEGO
ZAWARTE UGODY I OPINIE WYDANE W RAMACH TZW. POSTĘPOWANIA 
POLUBOWNEGO PRZY RZECZNIKU FINANSOWYM (2018 R.)

WAŻNE! 

http://www.rf.gov.pl/polubowne


Współpraca Rzecznika Finansowego z instytucjami w 
systemie ochrony praw konsumenta
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Perspektywy systemu ochrony praw konsumenta 
z punktu widzenia Rzecznika Finansowego

Zmiany w ustawie reklamacyjnej

• rozszerzenie ustawowej definicji klienta podmiotu rynku 
finansowego o osoby fizyczne z którymi UFG prowadzi spór co do 
niespełnienia obowiązku ubezpieczenia

• rozszerzenie katalogu podmiotów rynku finansowego 
o reprezentantów ds. roszczeń 

• w postępowaniu pozasądowym wprowadzenie „opinii na wniosek” 

Ulepszenie komunikacji i systemu wymiany informacji 
między instytucjami ochrony praw konsumenta

• stworzenie specjalnej platformy wymiany informacji pozwalającej na 
skuteczniejsze działania prewencyjne



Fundusz Edukacji Finansowej 
Podstawy prawne

Utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej oraz Rady Edukacji Finansowej wynika z
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
(Dz.U.2018.2243), która wprowadza zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Dz. U. 2018 poz. 2038, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wynagrodzenia
Rzecznika Finansowego z tytułu obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków
Funduszu Edukacji Finansowej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000998

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu pracy
Rady Edukacji Finansowej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001098

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania

Funduszu – w przygotowaniu

Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu działania:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000998
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001098


STRONA 8

RADA EDUKACJI FINANSOWEJ
Kluczowy organ FEF 

12
osób tworzy RADĘ FEF

Reprezentują one:

Rada Edukacji Finansowej

podejmuje uchwały zwykłą

większością głosów w obecności

co najmniej 6 członków

W przypadku równej liczby głosów

decyduje głos przewodniczącego

Rady

Rzecznik Finansowy – dysponuje

środkami FEF, obsługuje i

realizuje zadania FEF oraz

prowadzi obsługę Rady

Ministerstwo Finansów (przewodniczący)
Ministerstwo Finansów 
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rzecznika Finansowego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Komisję Nadzoru Finansowego
Narodowy Bank Polski
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Polski Fundusz Rozwoju
Giełdę Papierów Wartościowych

Główne zasady działania:



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
www.rf.gov.pl

biuro@rf.gov.pl

facebook.com/RzecznikFinansowy


