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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 
Kontroli1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli – Departament BudŜetu  
i Finansów skontrolowała realizację przez Rzecznika Ubezpieczonych 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 zostały przedstawione w protokole kontroli 
podpisanym w dniu 25 listopada 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 
ustawy o NIK, przekazuje Pani Rzecznik niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z uchybieniami realizację przez 
Rzecznika Ubezpieczonych zadań w zakresie ochrony interesów klientów zakładów 
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. 

1. W okresie 2008–I półrocze 2010 r. do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło łącznie 
23.268 skarg na działalność zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw 
emerytalnych. Po dokonaniu wstępnej analizy Rzecznik pozostawił bez interwencji  
3.825 spraw, głównie ze względu na niestwierdzenie naruszenia prawa bądź interesów 
osób, które reprezentuje. Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję w sprawie  
19.443 skarg. Do końca I półrocza 2010 r. ostatecznym stanowiskiem zakończyło się 
14.699 postępowań skargowych, z czego w 5.894 sprawach (30,3%) zakłady ubezpieczeń 
i powszechne towarzystwa emerytalne uznały zasadność skargi po interwencji Rzecznika. 

 

                                                 
1  Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 



 
 

2 

Zbadane przez NIK 80 skarg zostało właściwie zaewidencjonowanych, a postępowania 
skargowe były wszczynane po dokonaniu wstępnej analizy i prowadzone bez zbędnej 
zwłoki, z zachowaniem zasad określonych w procedurze wprowadzonej zarządzeniem 
Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 8 stycznia 2004 r. Rzecznik Ubezpieczonych zwracał 
się do zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych o dokonanie 
analizy sprawy, przedstawienie wyjaśnień i argumentów przemawiających za 
stanowiskiem przyjętym przez te podmioty w sporze ze skarŜącym, ustosunkowanie się 
do przedstawionych zarzutów, przesłanie dokumentów niezbędnych do oceny stanu 
faktycznego bądź prawnego. Stanowiska prezentowane przez zakłady ubezpieczeń  
i powszechne towarzystwa emerytalne były analizowane przez Rzecznika.  
W przypadkach, gdy Rzecznik nie zgadzał się z nimi, kierował do adresatów kolejne 
pisma w sprawie. Po zakończeniu interwencji Rzecznik Ubezpieczonych kaŜdorazowo 
informował skarŜących o ich wyniku, przedstawiał stosowne wyjaśnienia oraz informował 
o moŜliwości dochodzenia roszczeń przed sądem cywilnym lub Sądem Polubownym przy 
Rzeczniku Ubezpieczonych. W sprawach, które zdaniem Rzecznika nie kwalifikowały się 
do podjęcia interwencji, skarŜącym zostały przedstawione wyjaśnienia wskazujące 
jednoznacznie powody, dla których interwencja Rzecznika jest niezasadna i nie 
przyniosłaby, w jego opinii, rezultatów oczekiwanych przez skarŜących. 

W ocenie NIK Rzecznik Ubezpieczonych, rozpatrując skargi na działalność zakładów 
ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych, zapewniał naleŜytą ochronę 
interesów ich klientów. 

2. W toku kontroli zbadano 50 skarg, które zostały negatywnie rozpatrzone przez zakłady 
ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne. Rzecznik Ubezpieczonych uznał 
stanowisko ubezpieczycieli za właściwe jedynie w 25 przypadkach. W pozostałych 
sprawach po zakończeniu interwencji Rzecznik Ubezpieczonych podtrzymał ocenę 
zasadności skarg, bądź brak było moŜliwości dokonania oceny ich zasadności. Oznacza 
to, iŜ część potencjalnie słusznych roszczeń klientów zakładów ubezpieczeń  
i powszechnych towarzystw emerytalnych mogła zostać niezaspokojona. W praktyce 
skarŜący nie mieli takŜe moŜliwości skorzystania z polubownego rozwiązania sporu, 
poniewaŜ zakłady ubezpieczeń tylko w nielicznych przypadkach wyraŜały zgodę na 
rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych2. SkarŜącym 
pozostało jedynie dochodzenie swoich roszczeń w postępowaniu cywilnym przed sądem 
powszechnym. Zdaniem NIK zasadny jest postulat wprowadzenia domniemanej zgody 
ubezpieczyciela na sąd polubowny, zgłoszony przez Rzecznika Ubezpieczonych w czasie 
prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prac nad dokumentem 
„Polityka Konsumencka na lata 2010–2013”. Postulowana zmiana powinna przyczynić się 
do zwiększenia efektywności sądownictwa polubownego i wzmocnienia pozycji 
konsumenta w alternatywnym sposobie rozwiązywania sporów.  

                                                 
2  W okresie objętym kontrolą do Sądu wpłynęło 66 wniosków o wszczęcie postępowania polubownego.  

W jednym przypadku zawarto ugodę oraz w jednym przypadku zakład ubezpieczeń uznał roszczenie klienta. 
Umorzono 44 sprawy, w tym 41 ze względu na odmowę lub brak oświadczeń zakładów ubezpieczeń  
o wyraŜeniu zgody na przystąpienie do sporu. 
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3. Przepis art. 27 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym  
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych3 nakłada na zakłady ubezpieczeń 
obowiązek przekazywania Rzecznikowi Ubezpieczonych wzorów umów ubezpieczenia, 
wniosków o ubezpieczenie, tekstów ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych 
dokumentów i formularzy stosowanych przy zawieraniu ubezpieczenia („owu”)  
w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia ich do obrotu.  

Badanie kompletności bazy owu prowadzonej w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych 
wykazało, Ŝe z próby 236 owu Rzecznik nie posiadał 26 owu, tj. 11%. Rzecznik 
Ubezpieczonych nie monitorował na bieŜąco realizacji przez zakłady ubezpieczeń 
obowiązku przekazywania owu. W 2008 r. Rzecznik Ubezpieczonych jednorazowo 
zwrócił się do 14 ubezpieczycieli o przekazanie aktualnych owu, a w związku z brakiem 
reakcji ze strony dwóch zakładów ubezpieczeń zawiadomił o tym Komisję Nadzoru 
Finansowego. Przypadki nieprzekazania owu były równieŜ ujawniane w trakcie 
rozpatrywania skarg klientów zakładów ubezpieczeń. W takiej sytuacji Rzecznik 
Ubezpieczonych pozyskiwał owu ze stron internetowych zakładów ubezpieczeń, a gdy nie 
były one zamieszczone na stronie, zwracał się do ubezpieczyciela o ich przekazanie.  

Rzecznik Ubezpieczonych jest jedynym podmiotem, któremu zakłady ubezpieczeń 
zobowiązane są przekazywać owu. Dlatego, pomimo braku ustawowego obowiązku 
weryfikacji kompletności przekazywanych owu, zdaniem NIK celowe jest dokonywanie 
przez Rzecznika Ubezpieczonych okresowej weryfikacji wypełniania przez zakłady 
ubezpieczeń dyspozycji przywołanego wyŜej przepisu. 

4. W latach 2008 i 2009 Rzecznik przeprowadził analizę 354 owu, głównie produktów  
o charakterze masowym przeznaczonych dla osób fizycznych oraz małych i średnich 
przedsiębiorców. Analizy owu prowadzone były w grupach produktów oferujących 
analogiczny przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej. Działanie to miało na celu 
weryfikację w jakim zakresie zakłady ubezpieczeń dostosowały wzorce umowne do 
zmienionych w 2007 r. przepisów kodeksu cywilnego. W wyniku analizy Rzecznik 
skierował 138 wystąpień do zakładów ubezpieczeń ze wskazaniem kwestionowanych 
postanowień. Wyniki przeprowadzonej analizy zawarte zostały w dwóch raportach  
o nieprawidłowościach występujących w owu. Ponadto ustalenia te stanowiły podstawę 
do sporządzenia opracowania wykorzystanego przez UOKiK w raporcie dotyczącym 
nieprawidłowości w ogólnych warunkach ubezpieczeń na Ŝycie.  

W I półroczu 2010 r. Rzecznik zmienił podejście do analizy owu. Analizy były 
prowadzone doraźnie, a podstawę do ich podjęcia stanowiły wyniki postępowań 
skargowych, wskazujących na moŜliwość zamieszczenia w owu postanowień 
naruszających interesy osób ubezpieczonych. W tym okresie Rzecznik Ubezpieczonych 
przeprowadził 10 analiz owu.  

W wyniku analiz owu przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą Rzecznik 
Ubezpieczonych skierował do zakładów ubezpieczeń 148 wystąpień, wskazując 

                                                 
3  Dz.U. Nr 124, poz. 1153. 
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kwestionowane postanowienia wzorców umownych. NIK uznaje to za realizację wniosku 
sformułowanego po kontroli przeprowadzonej w 2003 r. 

Zdaniem NIK liczba nieprawidłowości stwierdzonych w owu uzasadnia potrzebę dalszego 
prowadzenia analiz ogólnych warunków ubezpieczeń. Realizacja tego zadania powinna 
odbywać się według przyjętych jednolitych zasad określających sposób doboru owu  
do badania. Zmniejszenie skali prowadzonych analiz do działań doraźnych moŜe  
nie zapewnić, w ocenie Izby, dostatecznej ochrony klientom zakładów ubezpieczeń. 

5. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie współpracę Rzecznika Ubezpieczonych  
z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania związane z ochroną interesów 
klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.  

W ramach porozumienia zawartego z Komisją Nadzoru Finansowego organowi nadzoru 
przekazywane były kwartalne zestawienia problemów przedstawionych w skargach. 
Rzecznik Ubezpieczonych na bieŜąco informował Komisję o dostrzeŜonych 
nieprawidłowościach w działalności poszczególnych zakładów ubezpieczeń, a takŜe  
o często występujących praktykach, jak pomniejszanie odszkodowania o kwotę zasiłku 
pogrzebowego wypłacanego przez ZUS, utrudnianie odzyskania VAT przy rozliczeniach 
kosztorysowych, zwrot kosztów zakupu nowych oryginalnych części zamiennych, 
stosowania w treści owu zapisów o charakterze karencji.  

Rzecznik Ubezpieczonych aktywnie współpracował z UOKiK, kierując zawiadomienia  
o praktykach i postanowieniach umownych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń, 
które mogły naruszać zbiorowe interesy ich klientów. W wyniku analizy owu Rzecznik 
Ubezpieczonych skierował do Prezesa UOKiK 31 takich zawiadomień dotyczących 
nieprawidłowych zapisów przede wszystkim w ubezpieczeniach autocasco, a takŜe  
w grupowych ubezpieczeniach na Ŝycie, ubezpieczeniach na wypadek leczenia 
szpitalnego, ubezpieczeniach na Ŝycie z funduszem kapitałowym.  

Rzecznik Ubezpieczonych uczestniczył w pracach nad przygotowanym przez UOKiK 
projektem rządowego dokumentu „Polityka Konsumencka na lata 2010–2013”,  
a zgłoszone przez Rzecznika uwagi zostały w części uwzględnione. 

W kontrolowanym okresie obowiązywało 48 porozumień zawartych przez Rzecznika 
Ubezpieczonych z miejskimi i powiatowymi rzecznikami konsumentów. Porozumienia 
określają zasady i formy współpracy w zakresie ochrony interesów konsumentów usług 
ubezpieczeniowych, w szczególności przekazywania Rzecznikowi Ubezpieczonych przez 
miejskich/powiatowych rzeczników konsumentów, kierowanych do nich skarg na 
działalność zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych. 

6. Do ustawowych obowiązków Rzecznika Ubezpieczonych naleŜy opiniowanie projektów 
aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy 
emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych,  
a takŜe występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej. W okresie objętym kontrolą Rzecznik Ubezpieczonych przedstawiał 
propozycje zmian, mające na celu wzmocnienie ochrony klientów tych instytucji, głównie 
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w trakcie prac Grupy Roboczej do spraw przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń 
gospodarczych, powołanej w Ministerstwie Finansów w ramach Rady Rozwoju Rynku 
Finansowego. Na podstawie analizy spraw zgłaszanych przez klientów zakładów 
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Rzecznik wykorzystywał takŜe inne środki 
zmierzające do ograniczenia lub usunięcia dostrzeŜonych problemów. W tym celu 
kierował wnioski do Sądu NajwyŜszego o podjęcie uchwały mającej na celu 
rozstrzygnięcie rozbieŜności w wykładni prawa w orzecznictwie sądowym. Wykonywanie 
przez Rzecznika Ubezpieczonych zadań związanych z analizą projektów aktów prawnych 
i przedstawianiem propozycji nowych regulacji NIK ocenia pozytywnie. 

7. NIK pozytywnie ocenia inicjowanie i organizowanie przez Rzecznika Ubezpieczonych 
działalności edukacyjnej i informacyjnej. Rzecznik prowadzi stronę internetową, na której 
znajdują się informacje o problemach, z jakimi spotykają się klienci zakładów 
ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych. Na stronie zamieszczono informacje 
pogrupowane według rodzajów ubezpieczeń, przedstawiające ich charakterystykę. Liczba 
odsłon tej strony wyniosła w 2008 r. 1.107,4 tys. (o 643 tys. więcej w stosunku  
do 2007 r.), w 2009 r. 1.648,7 tys., w pierwszych 3 kwartałach 2010 r. 1.569,3 tys.  
W publikowanych na stronie internetowej materiałach Rzecznik Ubezpieczonych 
prezentował zidentyfikowane problemy związane z ochroną interesów klientów zakładów 
ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz odnosił się do wszystkich 
tematów skarg konsumentów. Najistotniejsze problemy związane z ubezpieczeniami były 
przedstawiane w publikacjach „Monitor Ubezpieczeniowy” i „Rozprawy 
Ubezpieczeniowe”. Istotną formą działalności informacyjnej Rzecznika Ubezpieczonych 
były porady udzielane klientom zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.  
W okresie objętym kontrolą eksperci Biura Rzecznika przeprowadzili ponad  
30 tys. rozmów z konsumentami w ramach dyŜurów telefonicznych oraz udzielili ponad 
3,5 tys. informacji i porad za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

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

− przeprowadzanie okresowej weryfikacji wywiązywania się przez zakłady ubezpieczeń  
z obowiązku wynikającego z art. 27 ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym oraz 
informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzonych nieprawidłowościach  
w tym zakresie, 

− przyjęcie jednolitych zasad prowadzenia bieŜącej analizy ogólnych warunków 
ubezpieczeń i dąŜenie do objęcia analizą moŜliwie jak największej grupy produktów 
ubezpieczeniowych, 

− przeanalizowanie moŜliwości zmian legislacyjnych mających na celu wprowadzenie 
domniemanej zgody zakładu ubezpieczeń na rozstrzygnięcie sporu z konsumentami przez 
Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych i przedstawienie ich Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, prosi  
Panią Rzecznik o przekazanie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania ocen, uwag i wykonania wniosków bądź  
o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach 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 Pani Rzecznik prawo zgłoszenia  
na piśmie do Dyrektora Departamentu BudŜetu i Finansów 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 ostatecznej 
uchwały właściwej komisji NIK. 
 


