Propozycje zmian ustawowych opracowane
na podstawie sugestii zgłaszanych przez
Rzeczników Konsumentów

Projekt ustawy
z dnia ………….. 2010 r.
o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2007 r., Nr 50, poz. 331, Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505) wprowadza się następujące
zmiany:
1. W art. 40 dodać ust. 3a w brzmieniu:
„Zwolnienie z pracy osoby piastującej funkcję rzecznika konsumentów wymaga zgody
Krajowej Rady Rzeczników, o której mowa w art. 44 ust 1 pkt 5. W przypadku odwołania
dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki zachowując prawo do ustalonego
wynagrodzenia, do czasu powołania nowego rzecznika. Przepis ten nie ma zastosowania w
przypadku zwolnienia z pracy osoby piastującej funkcję rzecznika na jego wniosek.”
2. W art. 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
”Rzecznika konsumentów wyodrębnia się organizacyjnie w strukturze starostwa
powiatowego (urzędu miasta). Rzecznik konsumentów wykonuje swoje zadania przy pomocy
wyodrębnionego biura.”
3. Dodać art. 43a w brzmieniu:
W załączeniu
projekt
rozporządzenia
w sprawie O.C.

„Art. 43a. 1. Rzecznik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 42
2. Składkę na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rzecznika opłacają
samorządy powiatowe, których zadania z zakresu ochrony praw konsumentów wykonuje
rzecznik. W przypadku powołania w miejsce dotychczasowego rzecznika innej osoby
ubezpieczenie podlega kontynuacji.
3. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 120 Kodeksu pracy.
4. Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów jest obowiązana do przeprowadzania
kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.
Spełnienie tego obowiązku ustala się na podstawie okazanej przez Rzecznika polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego
ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.
5. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadzoruje wykonywanie
przez Krajową Radę Rzeczników Konsumentów zadań określonych w ust. 4.
Przewodniczący Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów obowiązany jest do składania
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów raz w roku, w terminie do dnia 30
marca, sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym.”
4. Dodać art. 43 b w brzmieniu:
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„Art. 43b. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Prezesem
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady
Rzeczników Konsumentów oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w
art. 43b, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną,
biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres
realizowanych zadań.”.
5. Art. 44 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Przy Prezesie Urzędu działa Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów, zwana dalej
"Radą".
2. Rada jest stałym organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu w zakresie
spraw związanych z ochroną praw konsumentów na szczeblu samorządu powiatowego.
3. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) przedstawianie propozycji dotyczących kierunków zmian legislacyjnych w przepisach
dotyczących ochrony praw konsumentów;
2) wyrażanie opinii w przedmiocie projektów aktów prawnych lub kierunków rządowej
polityki konsumenckiej;
3) wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu ochrony konsumentów przedłożonych
Radzie przez Prezesa Urzędu;
4) przekazywanie informacji dotyczących ochrony konsumentów, w zakresie wskazanym
przez Prezesa Urzędu;
5) wyrażanie zgody na zwolnienie z pracy osoby piastującej funkcję rzecznika
konsumentów;
6) występowanie do rzeczników w zakresie określonym w art. 43a ust. 4,
4. W skład Rady wchodzi szesnastu rzeczników konsumentów, po jednym z obszaru
województwa.
5. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezes Urzędu. Powołanie następuje na wniosek
dyrektorów delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na których właściwości
miejscowej działa rzecznik konsumentów. W przypadku odwołania z funkcji rzecznika
konsumentów, członkostwo w Radzie wygasa.
6. Kadencja Rady trwa cztery lata.
7. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Urząd.
8. Urząd zwraca członkom Rady koszty przejazdów na posiedzenia Rady, na zasadach
określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju.
9. Tryb pracy Rady określa regulamin ustalony przez Prezesa Urzędu.”
Art. 2. W ustawie z dnia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj.
Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), wprowadza się art. 14a w brzmieniu:
„Art. 14a. 1. Przy Marszałku Województwa tworzy się Radę Konsultacyjną ds. Ochrony
Konsumentów, zwaną dalej "Radą".
2. Rada jest stałym organem opiniodawczo-doradczym Marszałka w zakresie spraw
związanych z ochroną praw i interesów konsumentów na szczeblu samorządu
wojewódzkiego.
3. Celem powołania Rady jest w szczególności:
1) wymiana wiedzy fachowej i informacji o działalności organów i organizacji tworzących
Radę w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów,
2) konsultacja w zakresie działań niezbędnych do podjęcia w sprawach ochrony
konsumentów,
3) podejmowanie lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony konsumentów,
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4) współdziałanie zmierzające do zapewnienia koordynacji i ujednolicenia interwencji
podejmowanych w interesie konsumentów,
5) wymiana informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumentów oraz
wzmocnienie efektywnego nadzoru nad rynkiem,
6) kształtowanie powszechnej orientacji prokonsumenckiej,
4. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i innych dokumentach dotyczących praw
i interesów konsumentów oraz o kierunkach polityki konsumenckiej,
2) przedstawianie propozycji dotyczących kierunków zmian legislacyjnych w przepisach
dotyczących konsumentów,
3) wyrażanie opinii w przedmiocie projektów uchwał podejmowanych przez wojewódzkie
organy administracji zespolonej a dotyczących konsumentów,
4) wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu ochrony konsumentów przedłożonych
Radzie przez Marszałka.
5. W skład Rady wchodzą w szczególności:
1) dwóch przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego;
2) przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
3) przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej,
4) przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej,
5) przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii,
6) przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Skupu i Przetwórstwa Artykułów
Rolnych,
7) przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
8) po jednym przedstawicielu organizacji konsumenckich reprezentujących interesy
konsumentów mających siedzibę lub oddział na terenie województwa,
9) siedmiu powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
6. Członka Rady powołuje i odwołuje Marszałek. Powołanie następuje na wniosek organu
lub organizacji desygnującej za zgodą rekomendowanych osób, jednakże miejscy
rzecznicy konsumentów z powiatów grodzkich stają się członkami Rady automatycznie.
7. Członek Rady może być odwołany przez Marszałka z powodu:
1) naruszenia obowiązków wynikających z członkostwa w Radzie;
2) choroby uniemożliwiającej wykonywanie zadań członka Rady;
3) pisemnej rezygnacji z funkcji członka Rady;
4) odwołania z funkcji powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
5) rozwiązania Rady na jej wniosek przez Marszałka.
8. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Urząd Marszałkowski.
9. Urząd Marszałkowski zwraca członkom Rady koszty przejazdów na posiedzenia Rady,
na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących
pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
10. Tryb pracy Rady określa regulamin ustalony przez Marszałka.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (tj.: Dz. U z 2004, Nr 204,
poz. 2088 z późn. zm.) w art. 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Właściwe rady gmin i Rada m.st. Warszawy określają na dany rok kalendarzowy, nie
później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania
nowych licencji po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy,
organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta, mających swoje
siedziby bądź oddziały na terenie gminy oraz właściwych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz.
665 z późn. zm.) w art. 105 ust. 1 pkt 2 ppkt u w brzmieniu:
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„u) powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, w związku z wykonywaniem
zadań określonych w art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)”.
Art. 5. W ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206) wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 12 ust. 2 skreślić pkt 4.
2. W art. 12 wprowadzić ust. 3 w brzmieniu:
„3. Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1 może również wystąpić powiatowy
(miejski) rzecznik konsumentów.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U.
z 2005 r., Nr 167, poz. 1398) w art. 96 ust. 1 wprowadzić pkt 13 w brzmieniu:
„13) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym.”.

w

sprawach

z

zakresu

Art. 7. W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j.: Dz. U. z 2001
r. Nr 14, poz. 147 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1. w art. 1 dodać ust 2 c w brzemieniu:
„2c. W sprawach z zakresu ochrony konsumentów Rzecznik współpracuje z powiatowymi
(miejskimi) rzecznikami konsumentów.”;
2. w art. 9 dodać pkt 2c w brzmieniu:
„2c. na wniosek powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,”.
Art. 8. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j.: Dz. U. z
2009, Nr 175, poz. 1361 późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1. skreśla się art. 4916;
2. art. 4917 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po sporządzeniu ostatecznego planu podziału, sąd wydaje postanowienie o
ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego, określającego w jakim zakresie i w jakim czasie,
nie dłuższym niż pięć lat, upadły jest obowiązany spłacać należności niezaspokojone na
podstawie planu podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego, po wykonaniu planu spłaty
wierzycieli, zostanie umorzona. W planie spłaty wierzycieli uwzględnia się wszystkie
zobowiązania upadłego powstałe do dnia jego ustalenia.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z
2007 r., Nr 168, poz. 1186 Art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Skarb Państwa, instytucje państwowe oraz jednostki samorządu
terytorialnego, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, nie
ponoszą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 4.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964
r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) w art. 633 dodatkowemu brzmieniu tegoż artykułu nadać
oznaczenie ust. 1 i dodać ust 2 w brzemieniu:
„2. W sprawach określonych w ust. 1 do powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów nie mają zastosowania art. 98-105.”;
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Art. 11. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.
93 z późn. zm.) art. 221 otrzymuje brzmienie:
„Art. 221. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej z
przedsiębiorcą w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową”.
Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
(w trakcie przygotowania)

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia ................... r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powiatowych
(miejskich) rzeczników konsumentów
(Dz. U. z dnia ..................... r.)
Na podstawie art. 43b ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów za szkody
wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", termin
powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów za szkody wyrządzone w następstwie działania lub
zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas
wykonywania czynności adwokata, o których mowa w 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez
ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także
powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku
przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony
pozostaje we wspólnym pożyciu;
2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po odwołaniu z funkcji powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu,
chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed odwołaniem lub
zawieszeniem;
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3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a
także aktów terroru.
3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z
zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń
wypłaty odszkodowań.
§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w ciągu 30 dni od dnia powołania na
funkcję Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów i nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania przez ubezpieczonego czynności, o
których mowa w art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów.
§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w
złotych 50.000 euro.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa
ubezpieczenia została zawarta.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
________
1)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32,
poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
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