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Pan

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

via ePUAP

Wielce Szanowny Panie Przewodniczący!

W odpowiedzi na pismo przesłane w ramach konsultacji dotyczących projektu ustawy 

o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (druk senacki nr 774), uprzejmie informuję, że co do zasady 

przedstawione zmiany Rzecznik ocenia pozytywnie.

W ocenie Rzecznika, należałoby jednak rozważyć dodanie w przedmiotowym projekcie 

uregulowania jednoznacznie przyznającego Rzecznikowi Finansowemu kompetencję 

do wytaczania powództw na rzecz konsumentów w postępowaniu grupowym. Zgodnie 

z art. 26 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 

rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 187) Rzecznik 

Finansowy może wytoczyć powództwo na rzecz klientów podmiotów rynku 
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finansowego w sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych dotyczących 

działalności tych podmiotów. Z kolei projektowane uregulowania odczytane literalnie 

nadają Rzecznikowi Finansowemu kompetencję do bycia reprezentantem grupy. 

Wprawdzie zgodnie z aktualnym art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o 

dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 446) 

„powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy”, to jednak 

podmioty obecnie mogące być reprezentantem grupy czerpią legitymację do 

wytoczenia powództwa z innych regulacji (w przypadku powiatowego rzecznika 

konsumentów jest to art. 633 K.p.c., dający mu jednoznaczną kompetencję do 

wytaczania powództw „na rzecz konsumentów”). Brak analogicznej normy w 

przypadku Rzecznika Finansowego rodzi ryzyko powstania wątpliwości co do zakresu 

jego kompetencji w postępowaniach grupowych (zwłaszcza w kontekście art. 18 

ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, który dopuszcza zmianę 

reprezentanta grupy w trakcie postępowania).

W pozostałym zakresie nie zgłaszam uwag do niniejszego projektu ustawy.

Z wyrazami szacunku,

Valeri Vachev

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/


