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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 
Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 
NajwyŜsza Izba Kontroli skontrolowała realizację przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
zadań w zakresie ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. 
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 września 2010 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 
podpisanym w dniu 3 grudnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o 
NIK, przekazuje Panu Przewodniczącemu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z uchybieniami realizację przez 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zadań w zakresie ochrony interesów klientów 
zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. 

1. W okresie objętym kontrolą do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wpłynęło 
5.760 skarg na zakłady ubezpieczeń oraz 5.767 skarg na otwarte fundusze emerytalne. 
Skargi zostały zarejestrowane przez Departament Ochrony Klienta w „Rejestrze skarg 
wnoszonych przez nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego na działalność 
podmiotów nadzorowanych”. Rejestr prowadzony był w formie elektronicznej w sposób 
pozwalający określić etap na jakim znajdowało się rozpatrywanie danej skargi.  
W Urzędzie opracowano i wdroŜono „Procedurę rozpatrywania przez UKNF skarg 
wnoszonych przez nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego na działalność 
podmiotów nadzorowanych”. Zgodnie z procedurą rozpatrywanie i załatwianie skarg 
polega na wzywaniu zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych  
do wnikliwego zbadania sprawy przedstawionej w skardze i ustosunkowania się do 
wszystkich zarzutów oraz przekazania szczegółowych wyjaśnień osobie skarŜącej. 
Badaniem objęto 75 skarg (60 skarg na zakłady ubezpieczeń i 15 skarg na otwarte 
fundusze emerytalne). We wszystkich zbadanych skargach UKNF kaŜdorazowo 
informował skarŜących o podjętych przez organ nadzoru działaniach mających na celu 
rozpatrzenie zgłoszonych zarzutów i przysługujących im uprawnieniach. Nie podejmował 
natomiast działań w celu rozstrzygnięcia indywidualnych skarg. 
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Na stronie internetowej UKNF w serwisie konsumenta, zawarte są informacje dotyczące 
trybu przyjmowania skarg i sposobu postępowania z nimi przez Urząd. Umieszczono tam 
takŜe formularze do składania skarg w formie elektronicznej. W formularzu 
przeznaczonym do przesyłania skarg na zakłady ubezpieczeń zamieszczono informację, Ŝe 
UKNF zajmuje stanowisko w sprawie skargowej i przekazuje je klientom,  
po uzyskaniu z zakładu ubezpieczeń pełnej odpowiedzi. Taka informacja mogła 
wprowadzać w błąd klientów zakładów ubezpieczeń. W okresie objętym kontrolą, 
zgodnie z obowiązującą procedurą oraz przyjętą praktyką Urząd, po uzyskaniu 
odpowiedzi z zakładów ubezpieczeń, nie zajmował stanowiska i nie przekazywał  
go skarŜącym. W trakcie kontroli zapis ten został usunięty. Ponadto, zdaniem NIK, 
uzasadnione wydaje się zawarcie w serwisie konsumenta jednoznacznego stwierdzenia,  
Ŝe przepisy nie nakładają na UKNF obowiązku rozpatrywania skarg indywidualnych 
klientów. 

2. Urząd analizował otrzymane skargi. Wyniki analiz prezentowano w raportach okresowych 
sporządzanych przez Departament Ochrony Klienta przekazywanych do jednostek 
organizacyjnych UKNF1 sprawujących nadzór nad rynkami ubezpieczeń i funduszy 
emerytalnych. Raporty te zawierały informacje dotyczące między innymi zakresu 
przedmiotowego skarg, wniosków przekazanych do Departamentu Postępowań  
o nałoŜenie kary za stwierdzone nieprawidłowości w działalności zakładów ubezpieczeń  
i funduszy emerytalnych, a takŜe informacje na temat występujących problemów  
o charakterze systemowym. Wskazane w raportach nieprawidłowości o charakterze 
systemowym Departament Ochrony Klienta wykorzystał do przygotowania 
szczegółowych opracowań poruszających tematykę ochrony interesów nieprofesjonalnych 
uczestników rynku ubezpieczeń.  
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości organ nadzoru wydawał zalecenia, 
kierował wezwania do złoŜenia wyjaśnień i zaprzestania stosowania nieuprawnionych 
praktyk oraz procedur, wszczynał postępowania administracyjne w sprawie nałoŜenia kary 
pienięŜnej2. 
W okresie objętym kontrolą organ nadzoru przeprowadził 17 kompleksowych kontroli 
otwartych funduszy emerytalnych, których przedmiotem był między innymi proces 
transferów pomiędzy funduszami. Wyniki kontroli były podstawą skierowania do 
funduszy powiadomień o stwierdzonych nieprawidłowościach, a takŜe przedstawienia 
propozycji zmian legislacyjnych w zakresie wprowadzenia nowych zasad zmiany 
funduszy przez ich członków. Problematyka związana ze skargami na nieprawidłowości  
w treściach ogólnych warunków ubezpieczeń realizowana była podczas 13 kontroli 
tematycznych dotyczących likwidacji szkód, co stanowiło 29,5% kontroli 
przeprowadzonych w zakładach ubezpieczeń. 
W ocenie NIK UKNF rzetelnie analizował skargi i w sprawowaniu nadzoru nad zakładami 
ubezpieczeń i funduszami emerytalnymi wykorzystywał wynikające z nich wnioski. 

3. W bazie danych UKNF zarejestrowano 1.202 ogólne warunki ubezpieczeń (owu).  
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zakłady ubezpieczeń nie mają obowiązku 

                                                           
1  DOK w zakresie rozpatrywania skarg składanych przez nieprofesjonalnych uczestników rynku na podmioty 

ubezpieczeń współpracował z Departamentem Ubezpieczeniowego Nadzoru Systemowego, Departamentem 
Inspekcji Ubezpieczeniowo-Emerytalnych i Departamentem Postępowań.  

2  W okresie 2008–III kwartał 2010 r. do Departamentu Postępowań przekazano 115 wniosków, które dotyczyły 
669 skarg. Ostatecznie nałoŜono 22 kary pienięŜne w wysokości 280 tys. zł na zakłady ubezpieczeń i jedną 
karę w wysokości 300 tys. zł na fundusz emerytalny. 
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przekazywania owu do UKNF. Nie moŜna zatem stwierdzić czy w bazie Urzędu  
są wszystkie owu stosowane przez zakłady ubezpieczeń. 
Zgodnie z praktyką przyjętą w UKNF weryfikacja ogólnych warunków ubezpieczeń 
dokonywana jest w trakcie procesu licencyjnego, podczas kontroli tematycznych  
w zakładach ubezpieczeń oraz na podstawie skarg klientów zakładów ubezpieczeń  
i zawiadomień innych instytucji, zwłaszcza Rzecznika Ubezpieczonych.  
Urząd stwierdził zapisy niezgodne z przepisami prawa i naruszające interesy klientów 
indywidualnych w 462 owu, tj. w 38,4% owu znajdujących się w bazie. Kontrolą NIK 
objęto 50 owu, w których Urząd stwierdził nieprawidłowości. W 40 przypadkach organ 
nadzoru wydał zalecenia usunięcia nieprawidłowości, a w pozostałych dziesięciu zakłady 
ubezpieczeń zmieniły zapisy analizowanych owu przed podjęciem decyzji o wydaniu 
zaleceń.  
NIK ocenia pozytywnie weryfikację przez UKNF owu zakładów ubezpieczeń. Jednak 
zdaniem NIK jej wyniki uzasadniają potrzebę dąŜenia do zwiększenia ilości badanych 
owu.  

4. KNF zawarł w 2007 r. z Rzecznikiem Ubezpieczonych i z Prezesem UOKiK 
porozumienia o współpracy. Strony zobowiązały się między innymi do wymiany 
informacji i doświadczeń w zakresie rozpatrywania skarg na działalność zakładów 
ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, a takŜe analizowania wzorców umów oraz innych 
formularzy i dokumentów stosowanych w obrocie przez zakłady ubezpieczeń i fundusze 
emerytalne. Porozumienia przewidywały coroczne wspólne oceny ich realizacji  
i podsumowanie wyników w protokołach. Dokumenty takie nie były sporządzane. 
W latach 2008–2010 Rzecznik Ubezpieczonych skierował do UKNF 27 pism, w których 
wnioskował o rozwaŜenie podjęcia stosownego postępowania w związku  
z wątpliwościami co do prawidłowości postępowania zakładów ubezpieczeń między 
innymi w zakresie przyjętych postanowień owu, sposobu likwidacji szkód i wypłat 
odszkodowań, wykorzystywania ubezpieczeń jako zabezpieczenia kredytów. Wszystkie  
te sprawy były merytorycznie wyjaśniane przez UKNF i stanowiły podstawę analizy 
przyjętych rozwiązań w pozostałych zakładach ubezpieczeń.  

5. UKNF rzetelnie realizował zadania edukacyjno-informacyjne dotyczące działalności 
zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Zakres i cele tych działań określały 
corocznie opracowywane plany. Głównymi ich adresatami byli między innymi rzecznicy 
konsumentów, nauczyciele, uczniowie, doradcy metodyczni, dziennikarze, sędziowie  
i prokuratorzy.  
W badanym okresie, w organizowanych przez Urząd konferencjach dla nauczycieli  
i doradców metodycznych, udział wzięło 700 doradców, dyrektorów i nauczycieli. 
Ponadto w programie „Certyfikat Jakości – Szkoła Przedsiębiorczości aktywnie 
uczestniczyło 3.800 uczniów i nauczycieli. Do zakończenia kontroli NIK w pierwszej 
edycji warsztatów „Ochrona klienta usług finansowych” wzięło udział 55 osób.  
Urząd uczestniczył równieŜ w realizacji wielosektorowego projektu „Wzmocnienie 
ochrony ofiar wypadków w świetle dyrektyw komunikacyjnych poprzez przeprowadzenie 
analizy funkcji i zadań poszczególnych instytucji rynku ubezpieczeń”, którym objęto  
13 województw. Kampania była przeprowadzona z wykorzystaniem edukacyjnych spotów 
telewizyjnych wyemitowanych w dwóch popularnych kanałach, radiowego quizu 
dotyczącego unijnych dyrektyw komunikacyjnych, bilbordów, ulotek i artykułów 
publikowanych w prasie codziennej. Materiały dotyczące tej kampanii znajdują się na 
stronach internetowych Urzędu w serwisie konsumenta. W ramach realizowanych zadań 
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edukacyjnych uruchomiono równieŜ witrynę internetową kierowaną do młodzieŜy 
szkolnej i akademickiej.  

6. UKNF rzetelnie monitorował przekazy reklamowe zakładów ubezpieczeń i otwartych 
funduszy emerytalnych. Monitoring obejmował reklamy telewizyjne, informacje 
internetowe, ulotki reklamowe, bilbordy i reklamy publikowane w prasie. UKNF 
umoŜliwił równieŜ zgłoszenie poprzez stronę internetową informacji o nierzetelnych, 
budzących wątpliwości i wprowadzających odbiorców w błąd reklamach. W okresie 
objętym kontrolą na portalu internetowym KNF odnotowano cztery zgłoszenia dotyczące 
sektora ubezpieczeniowego, co stanowiło 12,1% wszystkich zgłoszeń. W przypadku 
stwierdzenia rozpowszechniania informacji naruszających przepisy prawa, organ nadzoru 
kierował do zakładów ubezpieczeń informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach, 
zobowiązując je do podjęcia stosownych działań, formułował zalecenia oraz wydawał 
decyzje administracyjne. 
Stwierdzone nieprawidłowości stanowiły podstawę do przygotowania przez UKNF zmian 
przepisów w zakresie rozpowszechniania informacji reklamowych. Proponowane 
rozwiązania mają uniemoŜliwi ć podmiotom nadzorowanym uchylanie się od 
odpowiedzialności za przekazywanie informacji wprowadzających lub mogących 
wprowadzić w błąd oraz pozwolą na ujednolicenie sankcji przewidywanych  
za niedostosowanie się do wydawanych przez organ nadzoru zaleceń.  

7. Na podstawie art. 18 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym3 w dniu 31 marca  
2008 r. przy KNF został powołany Sąd Polubowny. Jest on właściwy do rozpoznawania 
sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających 
ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF  
a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty. Postępowanie przed Sądem 
Polubownym wymaga wyraŜenia zgody przez podmioty rynku ubezpieczeń. Do dnia  
31 sierpnia 2010 r. do Sądu Polubownego wpłynęło 45 wniosków, z czego jedynie  
w trzech przypadkach ubezpieczyciele wyrazili zgodę na postępowanie (jedna sprawa 
zakończona została podpisaniem ugody w wyniku mediacji, a dwie sprawy były w toku). 
Ponadto pięć spraw zostało załatwionych zgodnie z wnioskami klientów bez 
rozpatrywania przed Sądem, cztery nie zostały zakończone, a jeden został wycofany.  
W 32 sprawach, tj. w 71,1% przypadków ubezpieczyciele nie wyrazili zgody  
na postępowanie przed Sądem Polubownym. 
Brak zgody ubezpieczycieli na postępowanie przed Sądem Polubownym powoduje,  
Ŝe w odniesieniu do tego sektora praktycznie nie jest realizowany podstawowy cel jego 
powołania. Zdaniem NIK zwiększenie zakresu działalności Sądu Polubownego mogłoby 
nastąpić w przypadku ustawowego wprowadzenia domniemanej zgody ubezpieczyciela  
na sąd polubowny w sporach z konsumentami. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

- dokonanie analizy moŜliwości zmian legislacyjnych mających na celu wprowadzenie 
domniemanej zgody zakładu ubezpieczeń na rozstrzygnięcie sporu z konsumentami przez 
Sąd Polubowny przy KNF i przedstawienie ich Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów. 

- zawarcie w serwisie konsumenta jednoznacznego stwierdzenia, Ŝe Urząd nie zajmuje 
stanowiska w sprawach poruszanych w skargach indywidualnych klientów.  

                                                           
3  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm. 



 5 

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, prosi  
Pana Przewodniczącego o przekazanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 
wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia 
takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Przewodniczącemu prawo 
zgłoszenia na piśmie do Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŜeń  
w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 
nadesłania informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania uchwały Kolegium 
NajwyŜszej Izby Kontroli. 

 

 


