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Źródło: 

Upoważnienie ustawowe - 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, z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Finansów: 646 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. 

o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). Ustawa ta wprowadziła m.in. nowe zasady dotyczące ponoszenia opłaty na 

finansowanie Rzecznika Finansowego i jego Biura, w tym określiła stawki tej opłaty, jeden termin płatności (w miejsce 

czterech) oraz rezygnację z ponoszenia opłat w systemie zaliczek rozliczanych rocznie. 

Dodany tą ustawą 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, z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą o Rzeczniku”, upoważnia ministra właściwego ds. instytucji finansowych do określenia, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowych danych podmiotu rynku finansowego i informacji zawartych w deklaracji o wysokości 

opłaty na finansowanie działalności Rzecznika i jego Biura, sposobu sporządzenia tej deklaracji, a także sposobu 

nadawania dostępu do systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego ta deklaracja jest przekazywana. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe dane podmiotu rynku finansowego i informacje zawarte w deklaracji 

o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika i jego Biura, sposób sporządzenia tej deklaracji oraz sposób 

nadawania dostępu do systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego jest ona przekazywana. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Krajowe zakłady 

ubezpieczeń 
56 

dane na 10.05.2022 aktywne 

podmioty zarejestrowane 

w systemie Rzecznika 

Finansowego 

Pozytywne – określenie 

prostych i czytelnych zasad 

sporządzenia i przekazywania 

deklaracji o wysokości opłaty 

na finansowania działalności 

Rzecznika i jego Biura 

Zagraniczne zakłady 

ubezpieczeń 
134  

Pozytywne – określenie 

prostych i czytelnych zasad 

sporządzania i przekazywania 

deklaracji o wysokości opłaty 

na finansowania działalności 

Rzecznika i jego Biura 

Powszechne towarzystwa 

emerytalne 
10  

Pozytywne – określenie 

prostych i czytelnych zasad 

sporządzania i przekazywania 

deklaracji o wysokości opłaty 

na finansowania działalności 

Rzecznika i jego Biura 



Krajowe instytucje 

płatnicze oraz krajowe 

instytucje pieniądza 

elektronicznego 

351  

Pozytywne – określenie 

prostych i czytelnych zasad 

sporządzania i przekazywania 

deklaracji o wysokości opłaty 

na finansowania działalności 

Rzecznika i jego Biura 

Dostawcy świadczący 

wyłącznie usługę dostępu 

do informacji o rachunku 

3  

Pozytywne – określenie 

prostych i czytelnych zasad 

sporządzania i przekazywania 

deklaracji o wysokości opłaty 

na finansowania działalności 

Rzecznika i jego Biura 

Małe instytucje płatnicze 22  

Pozytywne – określenie 

prostych i czytelnych zasad 

sporządzania i przekazywania 

deklaracji o wysokości opłaty 

na finansowania działalności 

Rzecznika i jego Biura 

Banki 532  

Pozytywne – określenie 

prostych i czytelnych zasad 

sporządzania i przekazywania 

deklaracji o wysokości opłaty 

na finansowania działalności 

Rzecznika i jego Biura 

Spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-

kredytowe 

21  

Pozytywne – określenie 

prostych i czytelnych zasad 

sporządzania i przekazywania 

deklaracji o wysokości opłaty 

na finansowania działalności 

Rzecznika i jego Biura 

Towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych 
54  

Pozytywne – określenie 

prostych i czytelnych zasad 

sporządzania i przekazywania 

deklaracji o wysokości opłaty 

na finansowania działalności 

Rzecznika i jego Biura 

Zarządzający ASI 101  

Pozytywne – określenie 

prostych i czytelnych zasad 

sporządzania i przekazywania 

deklaracji o wysokości opłaty 

na finansowania działalności 

Rzecznika i jego Biura 

Firmy inwestycyjne 41 

 Pozytywne – określenie 

prostych i czytelnych zasad 

sporządzania i przekazywania 

deklaracji o wysokości opłaty 

na finansowania działalności 

Rzecznika i jego Biura 

Instytucje pożyczkowe 186 

 Pozytywne – określenie 

prostych i czytelnych zasad 

sporządzania i przekazywania 

deklaracji o wysokości opłaty 

na finansowania działalności 

Rzecznika i jego Biura 

Dostawcy usług 

finansowania 

społecznościowego 

16 

 Pozytywne – określenie 

prostych i czytelnych zasad 

sporządzania i przekazywania 



deklaracji o wysokości opłaty 

na finansowania działalności 

Rzecznika i jego Biura 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji publicznych i opiniowania. Konsultacje będą dostępne dla 

wszystkich zainteresowanych podmiotów. Ze względu na konieczność wydania rozporządzenia do 31 grudnia 2022 r., tak 

aby weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., tj. jednocześnie ze zmianami określonymi ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. 

o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …, dalej „ustawa z dnia 4 listopada 2022 r.”), przewidziano 5-dniowy termin 

zgłaszania uwag. Informacja o zgłoszonych uwagach zostanie zawarta w raporcie z konsultacji. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2022 r. poz. 348) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, 

w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 



rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców (w tym mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców), jak również na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, 

w szczególności na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych 

oraz osób starszych. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów 

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji. 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. podmioty rynku finansowego od 1 stycznia 2023 r. będą składać 

jedną roczną deklarację o wysokości opłaty na finansowanie Rzecznika i jego Biura w miejsce czterech. 

Deklaracje oraz korekty deklaracji będą sporządzane w postaci elektronicznej i przekazywane za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do którego dostęp będzie nadawać Rzecznik Finansowy na 

podstawie pisemnego wniosku podmiotu rynku finansowego. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary, w tym środowisko 

naturalne, sytuację i rozwój regionalny, sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe itd. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak 
 


