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I Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/007 – Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Budżetu i Finansów 

Kontroler Renata Izdebska-Biniek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KBF/15/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 Dowód: akta kontroli str. 1-2 

Jednostka 
kontrolowana 

Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej także Rzecznik) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy od 11 października 2015 r. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 aktywność Rzecznika Finansowego  
na rzecz ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku Forex w okresie  
od 11 października 2015 r. do 30 sierpnia 2016 r. W związku z tym, że większość 
spraw nie została zakończona, nie jest jednak możliwa ocena skuteczności działań 
podejmowanych przez Rzecznika. W jedynym zakończonym przypadku interwencji, 
nie zostało zaakceptowane przez podmiot rynku finansowego rozwiązanie 
oczekiwane przez klienta, a Rzecznik nie miał możliwości weryfikacji sprzecznego 
stanu faktycznego prezentowanego przez strony sporu.  

W związku z rozszerzeniem od 11 października 2015 r. zakresu kompetencji 
Rzecznika2, w Biurze Rzecznika wprowadzono zmiany organizacyjne umożliwiające 
wykonanie nowych zadań. W szczególności wyodrębniono organizacyjnie Wydział 
Pozasądowego Rozwiązywania Sporów. Opracowany został i wdrożony nowy 
regulamin organizacyjny Biura. 

Wszystkie wnioski, które wpłynęły do Biura Rzecznika Finansowego w okresie 
objętym kontrolą, dotyczące operacji przeprowadzonych na rynku Forex, były przez 
Rzecznika szczegółowo rozpatrywane pod kątem możliwości udzielenia pomocy 
klientom podmiotów rynku finansowego. Decyzje o udzieleniu lub odmowie 
udzielenia wsparcia klientom były poprzedzone analizą dokumentów i uzasadnione 
merytorycznie.  

III. Wyniki kontroli 
1.  Zadania Rzecznika Finansowego określone zostały w ustawie  

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym3 (dalej ustawa o RF). Ustawa ta weszła 
w życie z dniem 11 października 2015 r., z wyjątkiem m.in. przepisów rozdziału  

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
2  Z dniem 11 października 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych stał się Rzecznikiem Finansowym,  

do którego zadań należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów: banków, zakładów 
ubezpieczeń, powszechnych towarzystw emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm 
inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych, instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, 
biur usług płatniczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

3  Dz. U. z 2016 r. poz. 892. 
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4, dotyczących pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów 
między klientem a podmiotem rynku finansowego (dalej postępowanie 
pozasądowe), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Szczegółowy tryb 
postępowania pozasądowego określono w rozporządzeniu Ministra Finansów  
z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed 
Rzecznikiem Finansowym4 (dalej rozporządzenie), które weszło w życie z dniem 
21 stycznia 2016 r.  

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego mu Biura, którego 
organizację określa zarządzenie nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia  
26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika 
Finansowego5. Rzecznik Finansowy zarządzeniem nr 1 z dnia 30 października 
2015 r. nadał regulamin organizacyjny Biuru Rzecznika Finansowego (dalej 
regulamin).  

Dowód: akta kontroli str. 544-556 

Do zadań Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w zakresie objętym 
kontrolą należy ochrona klientów rynku finansowego, prowadzona m.in. poprzez 
rozpatrywanie wniosków klientów, dotyczących nierozpatrzenia lub 
niewłaściwego rozpatrzenia reklamacji, występowanie do podmiotów w sprawach 
niekorzystnych dla klientów postanowień wzorców umów lub wewnętrznych 
regulacji. Działania Rzecznika w sprawach wniosków złożonych przez klientów 
prowadzone są z uwzględnieniem wewnętrznej „Procedury rejestrowania  
i postępowania w sprawie wniosków na działalność zakładów ubezpieczeń, 
otwartych funduszy emerytalnych i innych podmiotów” z dnia 22 sierpnia 2011 r. 
oraz dokumentu „Zmiany w rozpatrywaniu skarg wynikające z wejścia w życie 
ustawy o Rzeczniku Finansowym”. W trakcie kontroli prowadzone były prace nad 
ujednoliceniem tych dokumentów i powiązaniem ich z wprowadzanym w Biurze 
Rzecznika elektronicznym obiegiem dokumentów. 

Dowód: akta kontroli str. 551-553 

Do zadań Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów należy prowadzenie 
pozasądowych postępowań w sprawie rozstrzygania sporów między klientami  
a podmiotami rynku finansowego, w szczególności wstępne kontrolowanie 
wniosków klientów, przedstawianie stronom postępowania przepisów prawa 
mających zastosowanie w danej sprawie, podejmowanie działań w celu 
rozwiązania sporu poprzez ułatwienie stronom zbliżenia stanowisk lub 
przedstawiania propozycji rozwiązania sporu. W przypadku braku porozumienia 
Wydział sporządza opinię zawierającą w szczególności ocenę prawną stanu 
faktycznego, dołączaną do protokołu z przebiegu postępowania. Protokół ten 
stanowi dokument urzędowy w rozumieniu art. 244 ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego6. 

Dowód: akta kontroli str. 554 

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach toczących się w drodze 
postępowania pozasądowego określa rozporządzenie. W związku z trwającymi 
pracami nad rządowym projektem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu 
sporów konsumenckich, w których Rzecznik bierze udział (uczestnictwo  
w konsultacjach, spotkaniach roboczych, komisjach), zakładane są m.in. zmiany 
ustawy o RF w zakresie pozasądowego postępowania, jak i wydanie nowego 
rozporządzenia. 

Dowód: akta kontroli str. 468, 479-480 

                                                      
4 Dz. U. poz. 92. 
5 M.P. poz. 1055. 
6 Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm. 
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2.  Rzecznik podejmuje działania w imieniu klienta podmiotu rynku finansowego  
w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń przez podmiot rynku finansowego  
w trybie rozpatrywania reklamacji, to jest zgodnie z zasadą określoną w art. 24 
ustawy o RF. Informacje o sposobie działania Rzecznika i zasadach składania 
wniosków, Rzecznik Finansowy udostępnił na stronie internetowej7. Przyjmując 
wnioski od klientów podmiotów rynku finansowego Rzecznik Finansowy 
weryfikował między innymi wynikający z art. 4 ust. 1 ustawy o RF obowiązek 
zamieszczania w umowach zawieranych z klientem przez podmioty rynku 
finansowego informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania 
reklamacji, natomiast z urzędu nie dokonywał takiej weryfikacji w stosunku do 
pozostałych podmiotów świadczących usługi na rynku Forex.  

 Dowód: akta kontroli str. 475 

W przypadku wszystkich wniosków klientów podmiotów rynku Forex objętych 
kontrolą NIK obowiązek złożenia reklamacji został spełniony. 

3. W okresie objętym kontrolą do Rzecznika wpłynęło ogółem 16 wniosków 
dotyczących rynku Forex. W zakresie jedenastu wniosków Rzecznik podjął 
działania, polegające na rozpatrywaniu wniosków klientów na podstawie art. 17 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o RF. W wyniku czterech wniosków wszczęto 
postępowanie pozasądowe, o którym mowa w art. 35 i następnych ustawy o RF. 
W jednej sprawie dotyczącej rynku Forex, toczącej się przed sądem 
powszechnym z powództwa klienta podmiotu rynku finansowego, Rzecznik 
przedstawił - na podstawie art. 28 ustawy o RF - istotny pogląd dla sprawy. 

Wnioski klientów dotyczyły czterech podmiotów polskich i sześciu podmiotów 
zagranicznych, oferujących usługi na rynku Forex, z czego dwa podmioty 
zagraniczne notyfikowały w KNF prowadzenie działalności w formie oddziału,  
a kolejne dwa posiadały notyfikację KNF do prowadzenia działalności w formie 
innej niż oddział. Dwie firmy zagraniczne działały na rynku polskim bez 
stosownej notyfikacji. Dotychczas Rzecznik nie informował KNF o tych sprawach, 
gdyż postanowił najpierw zwrócić się do odpowiednich instytucji za granicą  
z prośbą o przedstawienie stosownych informacji.  

3.1.  W Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, po dokonaniu analizy 
prawnej i stwierdzeniu, że mogło dojść do naruszenia praw lub interesów klienta, 
podejmowane były czynności wobec podmiotów rynku finansowego. Podmiotowi 
rynku finansowego przedstawiano ocenę prawną zaprezentowanych we wniosku 
okoliczności w świetle posiadanej dokumentacji oraz w razie potrzeby 
występowano o udostępnienie innych istotnych dokumentów dla rozpatrzenia 
wniosku. W trakcie rozpatrywania wniosków dotyczących rynku Forex klient  
na bieżąco otrzymywał informacje o podejmowanych czynnościach. W sytuacji 
nieuwzględnienia roszczeń przez podmiot, klientowi przedstawiana była ocena 
prawna wraz ze wskazaniem możliwych sposobów dalszego działania w celu 
realizacji przysługujących praw.  

Na jedenaście zbadanych wniosków w przypadku jednego, po przeprowadzeniu 
analizy prawnej Rzecznik nie podjął czynności wobec podmiotu, którego 
działalności dotyczył wniosek. W przesłanej do wnioskodawcy odpowiedzi 
Rzecznik, po zapoznaniu się z dokumentacją wskazał, że podmiot występujący  
w tej sprawie nie może zostać zakwalifikowany jako podmiot rynku finansowego 
w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o RF, stąd brak jest właściwości Rzecznika. 

                                                      
7 http://rf.gov.pl/zasady-przyjmowania-skarg/Chce_zlozyc_bezplatny_wniosek__tzw__skarge 

__o_rozpatrzenie_sprawy_przez_Rzecznika_Finansowego__22279.  
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Klientowi wskazano natomiast możliwość wystąpienia na drogę sądową. 
Rzecznik nie informował KNF o tym przypadku. 

 Dowód: akta kontroli str. 489  

W przypadku pozostałych dziesięciu wniosków Rzecznik podjął się działań  
w zakresie ochrony interesów klientów wobec podmiotów rynku finansowego. 
Jedna ze spraw została zakończona – podmiot nie przychylił się do żądań 
klienta. Tym samym, mimo że Rzecznik korzystając z ustawowego upoważnienia 
podjął czynności, jego działania były nieskuteczne, ponieważ Rzecznik nie miał 
możliwości prawnych weryfikacji sprzecznego stanu faktycznego 
prezentowanego przez strony sporu. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy  
o RF Rzecznik wskazał klientowi, iż w zaistniałej sytuacji spór może zostać 
rozstrzygnięty przez sąd powszechny. 

Pozostałe sprawy prowadzone przez Wydział, na dzień zakończenia kontroli  
(30 sierpnia 2016 r.) były jeszcze sprawami w toku. W dwóch sprawach Rzecznik 
wystąpił do firm inwestycyjnych o dodatkowe dokumenty, w kolejnych trzech,  
po uzyskaniu dokumentów od zagranicznych firm inwestycyjnych Rzecznik 
wystąpił z pismem do właściwych zagranicznych organów nadzoru.  
W pozostałych przypadkach wnioski były nadal rozpatrywane przez ekspertów 
Wydziału.  

Dowód: akta kontroli str. 220-380, 383-445 

Ponadto, Rzecznik, poprzez wyrażenie tzw. istotnego poglądu dla sprawy, 
przekazanego sądowi w formie oświadczenia z dnia 14 lipca 2016 r., udzielił 
wsparcia klientowi, który wystąpił na drogę sądową przeciwko podmiotowi rynku 
finansowego. Jak wynika z wyjaśnień Rzecznika, tego rodzaju oświadczenie 
przygotowywane przez ekspertów Wydziału Klienta Rynku Bankowo-
Kapitałowego może stanowić - biorąc pod uwagę stopień skomplikowania usług  
i umów, stosowanych przez podmioty rynku finansowego w obrocie prawno-
gospodarczym - istotny materiał poglądowy dla sądu. Rzecznik wyraził opinię,  
że kwestionowany przez klienta podmiotu rynku finansowego oferującego usługi 
na rynku Forex zapis regulaminu stanowił niedozwolone postanowienia umowne, 
o których mowa w art. 385 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny8. Naruszona została również zasada działania firmy inwestycyjnej  
w sposób uwzględniający najlepiej pojęty interes klienta, o czym stanowi ustawa 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi9. Rzecznik w tym 
przypadku nie poinformował Prezesa UOKiK o przypadku stosowania 
niedozwolonego postanowienia umownego. 

Rzecznik w swoim piśmie zamieścił również ocenę dotyczącą natury kontraktów 
zawieranych na rynku Forex, stwierdzając, że nabycie przez klienta kontraktów 
na różnice kursowe (CFD), pomimo całej otoczki finansowej, nosi cechy gry 
spekulacyjnej, a nawet hazardowej.  

Dowód: akta kontroli str. 611-647 

Brak jest wyraźnych regulacji prawnych odnoszących się bezpośrednio  
do terminów rozpatrywania wniosków i podejmowania interwencji w sprawach 
kierowanych do Rzecznika w omawianym wyżej zakresie. Średni okres  
od wpływu wniosku do powiadomienia klienta o podjęciu czynności wyniósł  
60 dni. W tym czasie pracownicy Biura Rzecznika Finansowego dokonywali 
wstępnej analizy prawnej przedstawionych przez klienta dokumentów, m.in. pod 

                                                      
8 Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm. 
9 Dz.U z 2014 r. poz. 94, ze zm. 
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kątem właściwości Rzecznika w konkretnej sprawie, wyczerpania procedury 
reklamacyjnej. 

3.2. Do Rzecznika Finansowego zostały skierowane ogółem cztery wnioski  
o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporów 
między klientem a podmiotem rynku finansowego. Jeden klient, w wyniku 
zawarcia ugody z firmą inwestycyjną, wycofał wniosek.  
Z pozostałych trzech toczących się spraw, jedna dotyczy polskiej firmy 
inwestycyjnej a dwie - zagranicznej firmy inwestycyjnej notyfikowanej w KNF  
do prowadzenia działalności w formie oddziału.  

Dowód: akta kontroli str. 83-210, 530 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia, Rzecznik wszczynał postępowanie  
w wymaganym terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku  
i uiszczenia przez klienta opłaty. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia, 
Rzecznik powinien zakończyć postępowanie w terminie 90 dni od daty 
otrzymania kompletnego wniosku, przy czym termin ten, w sytuacjach 
szczególnie skomplikowanych może zostać wydłużony, o czym informowane są 
strony postępowania. Termin trwania objętych kontrolą NIK, toczących się 
postępowań pozasądowych (od dnia otrzymania kompletnego wniosku do dnia 
zakończenia kontroli NIK) wyniósł średnio około 100 dni. Wynikało to ze 
znacznego skomplikowania spraw, trudności w kontakcie ze stronami, 
przedłużających się negocjacji stron co do warunków ugody. W każdym 
przypadku Rzecznik informował strony postępowania o jego przedłużeniu  
i przewidywanym terminie zakończenia.  

4. Do Rzecznika nie wpłynęły wnioski dotyczące kantorów internetowych. Kantory 
internetowe – o ile nie posiadają statusu krajowej instytucji płatniczej - nie mogą 
zostać zakwalifikowane jako podmioty rynku finansowego w rozumieniu art. 2  
pkt 3 ustawy o Rzeczniku. 

W ocenie NIK, o nieprawidłowościach ujawnionych w działalności podmiotów 
oferujących usługi na rynku Forex, Rzecznik powinien bezzwłocznie poinformować, 
w trybie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o RF, właściwe organy nadzoru i kontroli.  
W szczególności dotyczy to informowania KNF o podejmowaniu działalności przez 
podmioty bez notyfikacji w KNF oraz Prezesa UOKiK o przypadku stosowania 
niedozwolonych postanowień umownych. Taki sposób działania Rzecznika 
Finansowego będzie służył lepszej ochronie interesów klientów podmiotów 
świadczących usługi na rynku finansowym.  

W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą Rzecznik Finansowy podejmował zgodne 
z przepisami i zasadne działania związane z rozpatrywaniem spraw dotyczących 
klientów podmiotów świadczących usługi na rynku Forex. Usprawnienia wymaga 
współpraca Rzecznika z innymi organami odpowiedzialnymi za ochronę 
nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego. 

IV. Wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Uwagi 

Ocena 
cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli10 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Departamentu 
Budżetu i Finansów w Najwyższej Izbie Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,  
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag.  

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

Warszawa, dnia         września 2016 r.  

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontroler Dyrektor 
Stanisław Jarosz Renata Izdebska-Biniek 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis Podpis 

  

 

                                                      
10 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag  


