
     
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 grudnia 2022 r. 

Poz. 2800 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura 

Na podstawie art. 20 ust. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, 1488 i 2640) za-
rządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowy zakres danych podmiotu rynku finansowego i informacji, które należy zawrzeć w deklaracji, o której mo-
wa w art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, 
o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, zwanej dalej „deklaracją”; 

2) sposób sporządzenia deklaracji; 

3) sposób nadawania dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji 
Finansowej, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”. 

§ 2. Deklaracja zawiera: 

1) dane podmiotu rynku finansowego: 

a) rodzaj, 

b) nazwę, 

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

d) adres; 

2) rok, którego dotyczy deklaracja; 

3) wyrażoną w złotych wysokość opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura w danym roku 
wraz z podstawą jej obliczenia, określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu re-
klamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej; 

4) informację, że deklaracja stanowi korektę deklaracji, w przypadku, o którym mowa w art. 20b ust. 1 ustawy z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym 
i o Funduszu Edukacji Finansowej; 

5) imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji. 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939). 
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§ 3. Deklarację sporządza się w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na stronie 
internetowej Rzecznika Finansowego. 

§ 4. Dostęp do systemu teleinformatycznego jest nadawany na pisemny wniosek podmiotu rynku finansowego, który 
zawiera wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.2) 

Minister Finansów: M. Rzeczkowska 

                                                           
2) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finan-

sów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów 
działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura (Dz. U. z 2020 r. poz. 662), które traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r. w związku 
z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finanso-
wego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2640). 
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