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I Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/010 – Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Renata Izdebska-Biniek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KBF/41/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. 

2. Kamil Moser, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
KBF/37/2018 z dnia 28 maja 2018 r. 

3. Jan Werenowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
KBF/40/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy od 11 października 2015 r., wcześniej Rzecznik 
Ubezpieczonych (od 10 listopada 2011 r.). 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działania Rzecznika Finansowego (dalej 
Rzecznik2) w okresie objętym kontrolą3 (1 stycznia 2014 r. - 28 września 2018 r.). Rzecznik 
prawidłowo wypełniał zadania związane z ochroną konsumentów na rynku 
ubezpieczeniowym. 

Do Biura Rzecznika wpłynęło w okresie objętym kontrolą 62.250 wniosków o interwencję  
w obszarze rynku ubezpieczeniowego. Rzecznik podjął interwencję w 84% przypadków,  
w wyniku czego 9.840 spraw (15,8%) zakończyło się pozytywnie dla klienta. Wnioski, które 
wpłynęły do Biura Rzecznika w okresie objętym kontrolą były szczegółowo analizowane pod 
kątem możliwości udzielenia pomocy klientom podmiotów rynku ubezpieczeniowego4 (dalej 
klienci). Decyzje o odmowie udzielenia wsparcia klientom były poprzedzone analizą 
dokumentów i uzasadnione merytorycznie. Wnioskodawca otrzymywał wyjaśnienie stanu 
prawnego, na podstawie którego Rzecznik dokonywał analizy zasadności otrzymanej 
sprawy. W przypadku nieuwzględnienia interwencji Rzecznika dotyczącej roszczeń klienta 
przez zakład ubezpieczeń, wnioskodawca był informowany o możliwości rozstrzygnięcia 
sporu w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem, a także o możliwości 
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach,  
w szczególności gdy spór dotyczył oceny stanu prawnego, Rzecznik informował 
wnioskodawcę, iż w przypadku wytoczenia powództwa cywilnego przeciwko podmiotowi 
rynku ubezpieczeniowego, może udzielić dalszej pomocy poprzez przedstawienie sądowi 
oświadczenia zawierającego istotny dla sprawy pogląd. W okresie objętym kontrolą 
                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje w przedmiotowej kontroli 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, opisowa, negatywna.  
2  Rzecznik Ubezpieczonych z dniem 11 października 2015 r. stał się Rzecznikiem Finansowym. Ilekroć w niniejszym 

wystąpieniu obejmującym okres działalności Rzecznika Ubezpieczonych i Rzecznika Finansowego mowa jest  
o Rzeczniku, należy rozumieć, odpowiednio do okresu, również Rzecznika Ubezpieczonych.  

3  Od 1 stycznia 2014 r. do zakończenia kontroli oraz okres wcześniejszy w celu ustalenia genezy problemów 
występujących na rynku ubezpieczeniowym i sposobu przeciwdziałania tym nieprawidłowościom przez Rzecznika. 

4  Osobom fizycznym, które są ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umowy 
ubezpieczenia. 
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Rzecznik wyrażał taki pogląd 771 razy, z czego w 435 przypadkach5 sądy przychyliły się do 
poglądów Rzecznika i orzekały na korzyść klientów podmiotów rynku ubezpieczeniowego. 

Rzecznik monitorował rynek ubezpieczeniowy i reagował na zagrożenia wynikające  
z ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
(dalej UFK). W zbadanych przypadkach Rzecznik prawidłowo identyfikował 
nieprawidłowości w ogólnych warunkach ubezpieczeń i innych wzorcach umów 
ubezpieczeń (dalej owu) i informował o tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów (dalej Prezes UOKiK) oraz Komisję Nadzoru Finansowego (dalej KNF). 
Rzecznik wydawał również szczegółowe opracowania oraz raporty i przekazywał je do ww. 
instytucji, a także zamieszczał na swojej stronie internetowej. Przedstawiał również szereg 
propozycji dotyczących niezbędnych zmian legislacyjnych i prowadził szeroką kampanię 
edukacyjną. 

Rzecznik zwracał się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie występujących  
w orzecznictwie sądów powszechnych lub Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni 
prawa w zakresie dotyczącym ochrony klientów podmiotów rynku ubezpieczeniowego.  
W okresie objętym kontrolą wystosował pięć takich wniosków. 

Rzecznik Finansowy prawidłowo wypełniał swoje obowiązki określone w ustawie z dnia  
5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego  
i o Rzeczniku Finansowym6 (dalej ustawa o Rzeczniku Finansowym) w zakresie 
prowadzenia pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między 
klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami. 

W okresie objętym kontrolą Rzecznik skierował 9 pism z propozycją zmian legislacyjnych  
m.in. do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości.  

III. Wyniki kontroli 

1. Monitoring rynku ubezpieczeniowego pod kątem występowania nieuczciwych 
praktyk rynkowych 

1. Rzecznik monitorował przestrzeganie praw konsumentów na rynku ubezpieczeń głównie 
poprzez analizę wniosków, zawierających zastrzeżenia wobec postępowania zakładów 
ubezpieczeń, wnoszonych przez klientów w indywidualnych sprawach.  

W sytuacji, gdy klienci sygnalizowali Rzecznikowi wyjątkowo liczne naruszenia po stronie 
zakładów ubezpieczeń, odnoszące się do określonej grupy ubezpieczeń, Rzecznik 
sporządzał merytoryczne raporty. Dokumenty te były przekazywane m.in. do KNF, UOKiK,  
a ponadto – dla szerszego kręgu odbiorców – opublikowane zostały na stronie internetowej 
Rzecznika. Raporty zawierały analizę niewłaściwych praktyk stosowanych przez podmioty 
oferujące usługi na rynku ubezpieczeniowym i dotyczyły: 

− skarg z zakresu bancassurance wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych – raport  
z grudnia 2007 r.7, w listopadzie 2012 r. Rzecznik opublikował aneks do tego raportu 
„Podstawowe problemy bancassurance w Polsce - skargi z zakresu bancassurance 
wniesione w 2012 r.”8; 

− ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – część I raportu, 
analizującego problemy związane z tymi produktami, opublikowana została w grudniu 
2012 r.,9 część II w marcu 2016 r.10;  

− orzecznictwa Sądu Najwyższego a praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych – część I 
tego raportu opublikowana została w 2013 r.,11 część II w 2015 r.12;  

                                                      
5  Liczba 435 przypadków, w których sąd uwzględniły poglądy przedstawione przez Rzecznika, nie może być porównywana 

z liczbą przedstawionych poglądów, ponieważ Rzecznik nie otrzymał informacji o sposobie zakończenia wszystkich 
spraw, w których przedstawił istotne poglądy w sprawie. 

6  Dz. U. z 2017 r. poz. 2270, ze zm. 
7  https://rf.gov.pl/files/108__40__Raport_bancassurance.pdf 
8  https://rf.gov.pl/pdf/Aneks_do_raportu_o_bancassurance_2012.pdf 
9  https://rf.gov.pl/pdf/Raport_UFK.pdf 
10  https://rf.gov.pl/pdf/RAPORT%20UFK-CZ%202-WERSJA%20OST-30-03-2016%20pop.pdf 

Opis stanu 
faktycznego 
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− klauzul abuzywnych w działalności ubezpieczeniowej - raport z grudnia 2014 r.13;  

− ubezpieczeń sprzętu elektronicznego – raport z listopada 2016 r.14; 

− ubezpieczeń szkolnych – raport z czerwca 2017 r.15;  

− przestrzegania przez zakłady ubezpieczeń wytycznych nadzorczych w sprawie likwidacji 
szkód komunikacyjnych – raport z października 2017 r.16;  

− nieprawidłowości w ubezpieczeniach turystycznych – raport z czerwca 2018 r.17 

(dowód: akta kontroli str. 2166-2188) 

2. Problemy związane z polisami na życie z UFK Rzecznik Ubezpieczonych zidentyfikował na 
wczesnym etapie i systematycznie rozpowszechniał informacje o związanych z nimi 
zagrożeniach dla nabywców. Pierwsze skargi klientów dotyczące polis z UFK Rzecznik 
Ubezpieczonych otrzymał w 2005 r., ale miały one charakter incydentalny. Nieprawidłowości 
w dystrybucji produktów UFK przez banki oraz innych problemach z zakresu 
bancassurance18 Rzecznik przedstawił po raz pierwszy w raporcie z 2007 r. oraz w aneksie 
do niego pt. „Podstawowe problemy bancassurance w Polsce – skargi z zakresu 
bancassurance wniesione w 2012 r.” Rzecznik stwierdził w tym raporcie, że pomimo 
rekomendacji wydanych przez KNF,19 m.in. w zakresie dobrych praktyk na rynku 
bancassurance, nieprawidłowości nadal nie zostały wyeliminowane. Wskazane przez 
Rzecznika nieprawidłowości w produktach UFK polegały na niezgodnym z istotą 
ubezpieczenia mechanizmem podziału składki ubezpieczeniowej, w którym jej większa 
część nie jest przeznaczona na ochronę udzielaną przez ubezpieczyciela, jak to powinno 
mieć miejsce, lecz na prowizję dla banku, która jest ukrytą formą opłaty bankowej, 
generującą dodatkowy zysk dla banku, nieadekwatny do zakresu czynności 
podejmowanych przez bank. 

O problemach związanych z UFK Rzecznik informował UOKiK i KNF, w tym również 
przekazywał tym instytucjom powyższe opracowania.  

(dowód: akta kontroli str. 312-383, 869-902, 1454) 

W 2009 r. Rzecznik zwrócił się do UOKiK z prośbą o wyrażenie opinii odnośnie klauzul 
zawartych we wzorcach umów ubezpieczeń z UFK, dotyczących opłat likwidacyjnych  
w związku ze stwierdzeniem, iż mogą one mieć charakter niedozwolony (abuzywny). UOKiK 
w odpowiedzi na pismo poinformował, że podobne wątpliwości zgłaszał w 2006 r. Komisji 
Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (poprzednik prawny KNF). Organ nadzoru 
ubezpieczeniowego uznał wówczas sposób naliczania opłat likwidacyjnych i ich wysokość 
za prawidłowe, co w późniejszym okresie zostało uznane za nieprawidłowe praktyki 
zakładów ubezpieczeń przez UOKiK oraz w postępowaniach sądowych. Według Rzecznika 
takie stanowisko przyczyniło się do wydłużenia procesu przeciwdziałania nieuczciwym 
praktykom stosowanym przez ubezpieczycieli w zakresie UFK. 

(dowód: akta kontroli str. 796-800, 2191-2192) 

W związku ze znaczącym zwiększeniem liczby skarg dotyczących sprzedaży polis z UFK,  
w grudniu 2012 r. Rzecznik opublikował raport „Ubezpieczenia na życie  
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. Raport w tamtym okresie był jedynym 
opracowaniem stanowiącym kompendium wiedzy o nieprawidłowościach w tych 
ubezpieczeniach.  W raporcie zwrócono przede wszystkim uwagę na problem konstrukcji 
                                                                                                                                       
11  https://rf.gov.pl/pdf/Raport_RU_SN_2013.pdf 
12  https://rf.gov.pl/pdf/raport_praktyka_likwidacyjna_orzecznictwo_sn_cz_II.pdf 
13  https://rf.gov.pl/pdf/Raport_Klauzule_abuzywne_tekst_jedn.pdf 
14  https://rf.gov.pl/pdf/RAPORT_UBEZP_%20SPRZETU_2016.pdf 
15  https://rf.gov.pl/pdf/Raport-ubezp%20szkolne-wersja%20ost-czerwiec%202017.pdf 
16  https://rf.gov.pl/pdf/RAPORT_likwidacja_OC_kom_wytyczne_KNF.pdf 
17  https://rf.gov.pl/pdf/Raport_Ubezpieczenia_turystyczne_czerwiec2018.pdf 
18 Rodzaj współpracy pomiędzy bankami i instytucjami ubezpieczeniowymi polegającej na pośrednictwie banków  

w sprzedaży usług ubezpieczeniowych.  
19 Rekomendacje w sprawie dobrych praktyk: na rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych  

z produktami bankowymi wydane przez KNF w 2009 r., kolejne w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych  
z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie wprowadzone w 2010 r., następnie w zakresie ubezpieczeń  
z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym wprowadzone w 2012 r. 
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umów, wprowadzania klienta w błąd przy sprzedaży (missellingu), jak również łączenia 
przez banki roli ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego. Rzecznik stwierdził  
w raporcie, że brak jest przepisów, które wprowadzałyby prokonsumenckie standardy 
umów, a na rynku oferowane są produkty posiadające niekorzystne dla klientów warunki, 
zaczynając od zasad podziału wpłacanej składki ubezpieczeniowej, poprzez wysokość  
i sposób pobierania opłat w trakcie trwania umowy, po wyjątkowo wysokie opłaty 
likwidacyjne oraz niekorzystny sposób wyliczenia sumy ubezpieczenia. W Raporcie 
podkreślono, że ryzyko związane z realizacją umowy w całości obciążały klientów zakładów 
ubezpieczeń (dalej ZU).  

(dowód: akta kontroli str. 312-316, 329-375) 

W marcu 2016 r. Rzecznik Finansowy opublikował drugą część raportu dotyczącego 
ubezpieczeń na życie z UFK. Przeprowadził w nim analizę linii orzeczniczej, w której 
poruszono zasadnicze problemy procesowe i dowodowe. Raport ten ostrzegał przed 
kolejnymi zmodyfikowanymi formami ubezpieczeń inwestycyjnych, w których w dalszym 
ciągu występuje tendencja do przerzucania na klientów kosztów dystrybucji ubezpieczeń,  
a więc kosztów zależnych jedynie od ZU, na których wysokość konsumenci nie mają 
żadnego wpływu. Rzecznik przedstawił również skomplikowaną konstrukcję części 
inwestycyjnej składki i obciążanie całym ryzykiem inwestycji klienta.  

(dowód: akta kontroli str. 799-800) 

3. W ramach postępowań interwencyjnych oraz na podstawie sygnałów otrzymywanych od 
konsumentów, Rzecznik identyfikował postanowienia owu, które potencjalnie mogły 
naruszać interesy klientów zakładów ubezpieczeń. W okresie objętym kontrolą dostrzeżone 
przez Rzecznika nieprawidłowości w owu poszczególnych typów ubezpieczeń opisane 
zostały w czterech raportach, które dotyczyły ubezpieczeń szkolnych, turystycznych, 
sprzętu elektronicznego, ubezpieczeń na życie z UFK. Najczęściej nieprawidłowości 
stwierdzone przez Rzecznika polegały na niejednoznaczności zapisów owu, a także 
stosowaniu względem konsumentów postanowień wpisanych uprzednio do rejestru 
postanowień abuzywnych, prowadzonego przez Prezesa UOKiK. 

(dowód: akta kontroli str. 793-796) 

W okresie objętym kontrolą, w przypadkach stwierdzenia, że postanowienia owu spełniały 
przesłanki uznania ich za niedozwolone oraz w przypadkach stosowania przez zakłady 
ubezpieczeń postanowień, wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych, Rzecznik 
dziesięciokrotnie występował do Prezesa UOKiK z prośbą o podjęcie stosownych działań. 
W sytuacji, gdy analiza postanowień owu, zdaniem Rzecznika, wskazywała na 
niejednoznaczny charakter postanowień, Rzecznik występował do zakładów ubezpieczeń  
o rozważenie dokonania zmian we wzorcu umowy (10 wystąpień). Ponadto Rzecznik, na 
prośbę jednego z miejskich rzeczników konsumentów, udzielił informacji w zakresie definicji 
nieszczęśliwego wypadku w owu mienia ruchomego. 

(dowód: akta kontroli str. 544-710) 

4. Realizując zadania związane z ochroną klientów rynku ubezpieczeniowego Rzecznik 
współpracował z instytucjami chroniącymi interesy klientów rynku finansowego,  
tj. Prezesem UOKiK i KNF oraz z innymi podmiotami, w tym m. in. z powiatowymi i miejskimi 
rzecznikami konsumentów. Zasady współpracy pomiędzy Rzecznikiem a niektórymi z tych 
instytucji i organizacji zostały określone w dwustronnych umowach. Ponadto Rzecznik  
współpracował z Ministrem Finansów przedstawiając propozycje i opiniując projekty zmian 
legislacyjnych dotyczących praw klientów zakładów ubezpieczeń oraz korzystał z uprawnień 
do występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami o podjęcie uchwał, mających na celu 
wyeliminowanie występujących w orzecznictwie sądowym rozbieżności. O problemach 
związanych z rynkiem ubezpieczeniowym informował także Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów i Polską Izbę Ubezpieczeń. Rzecznik przekazywał organom i instytucjom 
państwowym, które w zakresie swych obowiązków mają m.in. ochronę konsumentów, 
raporty tematyczne, w których obszernie opisywał nieprawidłowości naruszające interesy 
klientów ZU dla wybranych rodzajów ubezpieczeń. Rzecznik przedstawiał swoje stanowiska 
w trakcie posiedzeń Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Senackiej Komisji Praw 
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Człowieka, Praworządności i Petycji. Rzecznik Finansowy wspierał także Ministra 
Sprawiedliwości w ramach prac zespołu zajmującego się nadużyciami związanymi  
ze sprzedażą polis z UFK.  

(dowód: akta kontroli str. 312-316, 1423-1429)  

Współpraca z KNF odbywała się na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy o Rzeczniku 
Finansowym (wcześniej na podstawie art. 26 ust. 6 pkt 3 ustawy o Rzeczniku 
Ubezpieczonych20). W dniu 21 czerwca 2007 r. zawarte zostało Porozumienie o współpracy 
pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego a Rzecznikiem Ubezpieczonych. Strony ustaliły 
zasady współpracy w zakresie wymiany informacji i doświadczeń dotyczących 
rozpatrywania skarg klientów oraz analizowania wzorców umów i innych dokumentów 
stosowanych w obrocie przez zakłady ubezpieczeń. W 2017 r. pomiędzy Rzecznikiem 
Finansowym a KNF toczyły się rozmowy w sprawie możliwości i celowości zawarcia nowego 
porozumienia. Rzecznik Finansowy stwierdził jednak, że zawarcie kolejnego porozumienia 
nie zapewni bardziej efektywnej współpracy i polepszenia komunikacji 
międzyinstytucjonalnej w szczególności ze względu na stanowisko przedstawione przez 
KNF, dotyczące dostępu Rzecznika do posiadanych przez KNF informacji chronionych 
tajemnicą zawodową.  

W tej kwestii wystąpiła istotna różnica stanowisk pomiędzy obu podmiotami. KNF  
w niektórych sprawach odmawiała udzielenia Rzecznikowi informacji i dokumentów  
z powodu ochrony tajemnicy zawodowej. Swoje stanowisko KNF uzasadniała wskazując,  
że przepis art. 42 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nie może 
być traktowany jako wskazany w art. 372 ust. 3 odrębny przepis zezwalający na udzielenie 
informacji i przekazanie dokumentów bez naruszenia tajemnicy zawodowej Zdaniem 
Rzecznika, wykładnia zakresu zwolnienia z tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 372 
ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z art. 42 ust. 2 
tejże ustawy, dokonana przez UKNF jest błędna. Rzecznik stoi na stanowisku, że na jego 
wniosek KNF w zakresie niezbędnym do wykonania przez Rzecznika ustawowych zadań 
powinna przekazywać wnioskowane informacje o stanie sprawy i udostępnić zebrane 
materiały. We wrześniu 2018 r. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku 
finansowym21. Proponowane w projekcie zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym zawierały przepisy umożliwiające wymianę przez KNF i Rzecznika, na zasadzie 
wzajemności, informacji uzyskanych w toku wykonywania zadań, w tym informacji 
chronionych na podstawie odrębnych ustaw. 

(dowód: akta kontroli str. 804-805, 2148-2155) 

Rzecznik w ramach współpracy zwrócił się do Przewodniczącego KNF m.in. z wnioskiem  
o rozważenie zasadności podjęcia działań o charakterze administracyjno-prawnym, w tym 
przeprowadzenia szczegółowej kontroli metodologii kalkulacji składek ubezpieczeń 
komunikacyjnych OC przez ZU pod kątem ich zgodności z treścią art. 18 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej22. Rzecznik przedstawiał również 
uwagi do przygotowanego przez KNF projektu „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód  
z ubezpieczeń komunikacyjnych”, które w większości zostały uwzględnione. Ponadto 
Rzecznik występował do Przewodniczącego KNF m.in. w sprawach dotyczących zbadania, 
czy wskazany podmiot nie prowadzi działalności ubezpieczeniowej bez wymaganego 
zezwolenia, nieprawidłowości w postępowaniu zakładów ubezpieczeń polegających na 
nieterminowej likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych23 oraz naruszania art. 29 ustawy o Rzeczniku 
Ubezpieczonych poprzez nieterminowe udzielanie wyjaśnień Rzecznikowi lub odmowę 
udostępniania Rzecznikowi żądanych informacji i dokumentów niezbędnych do 
                                                      
20 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych Dz. U  

Nr 124, poz. 1153. 
21  Druk Sejmowy nr 2812. 
22 Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, ze zm. Ustawa uchylona z dniem 1 stycznia 2016 r. 
23 Rzecznik informował UKNF, że jego zdaniem wytyczne KNF w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych (będących 

przedmiotem największej liczby skarg) nie są przestrzegane. Rzecznik informował UKNF o tych spostrzeżeniach (w tym 
przekazywał raporty w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych, w których przedstawiał dane o statystyczne o liczbie 
skarg i naruszeniach przez ZU konkretnych wytycznych KNF). 
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wykonywania ustawowych kompetencji w zakresie ochrony praw konsumentów usług 
ubezpieczeniowych. Rzecznik kierował do Przewodniczącego KNF zawiadomienia  
o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawa przez zakłady ubezpieczeń i pośredników 
ubezpieczeniowych w celu podjęcia stosowanych działań nadzorczych. Na niektóre 
wystąpienia w sprawie dostrzeżonych nieprawidłowości Rzecznik nie otrzymał od UKNF 
odpowiedzi zawierającej stanowisko tego urzędu24. Problemy we współpracy ujawniły się 
także w związku z przekazaniem przez Rzecznika Finansowego raportu, dotyczącego 
przestrzegania przez zakłady ubezpieczeń wytycznych KNF w sprawie likwidacji szkód 
komunikacyjnych. Rzecznik przekazał UKNF w październiku 2017 r. zestawienie 115 skarg, 
które w jego opinii mogły świadczyć o nieprzestrzeganiu wytycznych przez zakłady 
ubezpieczeń. Kontrowersje dotyczyły zakresu danych, jakie powinny zostać przesłane do 
UKNF. Rzecznik uważał, iż przekazane dane wystarczały do jednoznacznego 
zidentyfikowania wskazanych umów ubezpieczenia w likwidacji, których zakłady 
ubezpieczeń naruszyły wytyczne, bo zwierały numery szkód w zakładzie ubezpieczeń. 
Natomiast UKNF wskazywał, że dla przesłanych umów ubezpieczenia nie zostały 
przekazane daty decyzji zakładów ubezpieczeń w postępowaniach likwidacyjnych,  
co uniemożliwiało stwierdzenie, czy decyzje te zostały podjęte już po wdrożeniu wytycznych 
przez zakłady ubezpieczeń. Do końca września 2018 r. problem ten przez żadną ze stron 
nie został rozwiązany. We wrześniu 2018 r. Rzecznik Finansowy przekazał zestawienie 
spraw z IV kwartału 2017 r., w których w jego opinii zakłady ubezpieczeń naruszały 
wytyczne. Zestawienie to zawierało informację o dacie szkody, nie zawierało natomiast 
wnioskowanej przez UKNF daty decyzji ubezpieczyciela.  

(dowód: akta kontroli str. 1426-1429, 2198- 2219) 

W interesie konsumentów jest, żeby opisany problem został niezwłocznie rozwiązany. 

Rzecznik kierował do Prezesa UOKiK zawiadomienia o stwierdzonych naruszeniach praw  
i interesów klientów na rynku ubezpieczeniowym i występował o poinformowanie go  
o podjętych krokach lub o wyniku przeprowadzonego postępowania. UOKiK przekazywał 
Rzecznikowi informację zwrotną, odnoszącą się do oceny danej sprawy. Najczęściej 
informował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, deklarując dalsze wykorzystanie 
przekazanych przez Rzecznika materiałów, a w niektórych przypadkach przesyłał również 
końcową decyzję. W ramach współpracy z Prezesem UOKiK Rzecznik w okresie objętym 
kontrolą złożył do Prezesa UOKiK 21 zawiadomień o podejrzeniu stosowania przez 
ubezpieczycieli praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ponadto Rzecznik 
na wniosek Prezesa UOKiK przedstawiał opinie prawne na określone zagadnienia 
dotyczące umowy ubezpieczenia.  

Prezes UOKiK występował do Rzecznika o przekazanie informacji i dokumentów 
dotyczących nieprawidłowości na rynku ubezpieczeniowym, będących przedmiotem 
prowadzonych przez UOKiK postępowań lub planowanych kontroli. W odpowiedziach 
Rzecznik przekazywał informacje dotyczące m.in. likwidacji szkód z ubezpieczenia 
autocasco, dystrybucji ubezpieczeń na życie, niedozwolonych postanowień umownych  
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, oferowania i realizacji umów ubezpieczenia na życie 
z UFK, ubezpieczeń nieruchomości, działalności tzw. kancelarii odszkodowawczych. UOKiK 
zwracał się ponadto do RF z prośbą o zajęcie stanowiska co do prawidłowości określonej 
praktyki lub wskazanie skali danego zjawiska na rynku ubezpieczeniowym, w celu 
wykorzystania tego typu materiałów do oceny skarg konsumentów oraz zasadności podjęcia 
postępowania w danej sprawie. 

 (dowód: akta kontroli str. 1434-1436) 

W okresie objętym kontrolą Rzecznik kontynuował współpracę z powiatowymi i miejskimi 
rzecznikami konsumentów. Współpracy nadano ramy formalne, poprzez zawieranie 
                                                      
24 Dla przykładu: pisma RF z 31 marca 2015 r. o nieterminowości postępowań likwidacyjnych w ramach działalności 

oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń, z 30 kwietnia 2015 r. o podejrzeniu wykonywania działalności 
ubezpieczeniowej bez wymaganego zezwolenia, z 18 grudnia 2017 r. o sposobie oferowania i wykonywania umów 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przez zagraniczny zakład ubezpieczeń, z 29 grudnia 2017 r. o sposobie 
oferowania ubezpieczeń NNW dla szkół. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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indywidualnych porozumień pomiędzy Rzecznikiem a miejskimi lub powiatowymi 
rzecznikami konsumentów25. W wyniku tej współpracy tylko w 2017 r. do Rzecznika 
wpłynęło 166 wniosków od miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów o podjęcie 
działań wobec podmiotów rynku ubezpieczeniowego, co stanowiło 1,2% wszystkich 
wniosków, skierowanych do Rzecznika w tym roku.  

W dniu 26 października 2016 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy między 
Rzecznikiem a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (dalej UFG). Przewidziana  
w nim współpraca jest realizowana przez umożliwienie Rzecznikowi dostępu do systemu 
informatycznego UFG w celu zautomatyzowania procesu udostępniania danych oraz 
wzajemnej komunikacji, przekazywanie przez UFG raportów zawierających informacje  
o procesach zachodzących na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, a także wymianę 
informacji w celu przeciwdziałania naruszaniu interesów uczestników rynku 
ubezpieczeniowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 805-808, 2163) 

W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą Rzecznik prawidłowo monitorował rynek 
ubezpieczeniowy oraz przekazywał właściwym instytucjom informacje o stwierdzonych 
nieprawidłowościach.  

2. Reakcja Rzecznika na zidentyfikowane nieprawidłowości w działalności podmiotów 
oferujących produkty ubezpieczeniowe i problemy zgłaszane przez uczestników 
rynku ubezpieczeniowego 
 

1. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2018 r. do Rzecznika wpłynęło 62.250 
wniosków26 klientów zakładów ubezpieczeniowych, dotyczących nieuwzględnienia ich 
roszczeń przez zakłady ubezpieczeń. Najwyższy udział27, wynoszący 68,7% wszystkich 
wniosków dotyczył działu II ubezpieczeń - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz 
ubezpieczenia majątkowe (w liczbie 42.740, w tym ubezpieczenia komunikacyjne wynosiły 
25.508). W dziale I – Ubezpieczenia na życie złożono 18.705 wniosków (30% ogółu), w tym 
4.485 wniosków w zakresie ubezpieczeń z UFK. Pozostałe 1,3% wniosków zostały 
zakwalifikowane do kategorii „brak właściwości Rzecznika”. 

Prawie 98% wniosków zostało złożonych do Biura Rzecznika bezpośrednio przez klientów 
lub za pośrednictwem ich pełnomocników, a 2% skarg klientów zostało przekazanych do 
Biura Rzecznika przez inne podmioty m.in. przez miejskich i powiatowych rzeczników 
konsumentów, Kancelarię Prezydenta RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Kancelarię 
Sejmu, Kancelarię Senatu, Biura Poselskie i Senatorskie, Ministra Finansów. 

Najważniejszymi przyczynami składania skarg przez klientów zakładów ubezpieczeń  
w okresie objętym kontrolą było oddalenie roszczenia przez zakład ubezpieczeń (43,8%), 
spór co do wysokości odszkodowania/świadczenia (30,3%), zagadnienia związane  
z naliczeniem i rozliczeniem składki (10,4%) oraz opieszałość w postępowaniu 
odszkodowawczym (5,1%). Razem stanowiły one prawie 90% złożonych skarg. 

Rzecznik podejmował czynności w przypadkach, gdy z posiadanego materiału wynikało,  
iż mogło dojść do naruszenia praw lub interesów klientów, których Rzecznik reprezentuje. 
W niektórych sprawach Rzecznik podejmował interwencję, wnosząc o uwzględnienie  
i zastosowanie trybu wyjątkowego, mimo istnienia wątpliwości co do zasadności roszczeń 
wnioskodawcy (tzw. kulancja ubezpieczeniowa28). Rzecznik podjął postępowanie  
w odniesieniu do 52.304 spraw (84% ogółu wniosków), z czego 9.840, tj 18,8% zakończyło 
się pozytywnym rozstrzygnięciem dla klienta.  

                                                      
25 Lista rzeczników konsumentów, z którymi Rzecznik Finansowy podpisał porozumienia o współpracy dostępna jest na 

stronie internetowej www.rf.gov.pl. 
26 Od października 2015 r., tj. od wejścia w życie ustawy o Rzeczniku Finansowym, ustawowe sformułowanie skargi zostało 

zastąpione sformułowaniem wnioski, lecz faktyczne znaczenie pozostało identyczne. W wystąpieniu pokontrolnym pojęcia 
te używane są zamiennie. 

27  W okresie objętym kontrolą najwyższa liczba skarg  w ubezpieczeniach działu I dotyczyła Generali Życie TU S.A., Open 
Life TU Życie S.A., PZU Życie S.A., a działu II TU INTERRISK S.A. VIG., Generali TU S.A,  Gothaer TU S.A i TUZ TUW. 

28 Kulancja ubezpieczeniowa to świadczenie uznaniowe wypłacane przez zakład ubezpieczeń  w sytuacji gdy zakład nie jest 
przekonany do swojej odpowiedzialności, np. w celu uniknięcie kosztów procesu sądowego oraz strat wizerunkowych 
związanych z odmową wypłaty świadczenia. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 (dowód: akta kontroli str. 89, 819-826, 832) 

Liczba spraw, w których Rzecznik nie podjął interwencji29 w okresie objętym kontrolą 
wyniosła 8.605, co stanowiło 13,8% wszystkich wniosków. Rzecznik nie podejmował 
czynności w przypadkach, gdy klient nie wyczerpał drogi reklamacyjnej30 (3.307 skarg), 
przesłał skargę do wiadomości Rzecznika bez wyraźnego wniosku o interwencję (1.672 
skargi), wniosek kierowany był do Rzecznika jedynie do wiadomości albo z prośbą  
o zapoznanie się ze sprawą bądź wyrażenie opinii oraz gdy po analizie dokumentów 
stwierdzał brak naruszenia interesów klientów (1.527), wnioskodawca nie był klientem 
podmiotu rynku finansowego (971) lub stwierdził niekompletność dokumentacji (837). 
Pozostałe sprawy, w tym wycofanie skargi, stanowiły 291 skarg. W dalszym ciągu 
przedmiotem analizy było 1.341 spraw, w odniesieniu do których brak było ostatecznej 
decyzji ekspertów o podjęciu lub niepodjęciu interwencji (stanowiło to około 2,2%). 

Do 30 września 2017 r. postępowanie ze skargami wpływającymi do Rzecznika 
uregulowane było w Procedurze rejestrowania i postępowania w sprawie skarg na 
działalność zakładów ubezpieczeń, ofe i innych podmiotów. Wskazano w niej także 
obowiązkowy zakres prowadzonego rejestru skarg oraz zasady współpracy z innymi 
organami, w szczególności z KNF i Prezesem UOKiK. W kolejnej Procedurze postępowania 
w sprawach indywidualnych z zakresu właściwości Wydziału Klienta Rynku 
Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego, obowiązującej od  
1 października 2017 r. wprowadzono m.in. rozszerzony zakres informacji zawartych  
w rejestrze wniosków, zapisy dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi na zapytania 
kierowane do ekspertów w ramach dyżuru telefonicznego i porad mailowych. Wprowadzono 
także obowiązkowy formularz, w którym zawarte zostały podstawowe informacje dotyczące 
czynności podejmowanych przy rozpatrywaniu wniosków i sposobu ich zakończenia.  

(dowód: akta kontroli str. 45-71) 

Do badania kontrolnego skarg, które wpłynęły do Rzecznika w okresie styczeń 2014-
kwiecień 2018, wybrano 83 sprawy spośród spraw o najdłuższym czasie załatwiania  
(25 wniosków), w których Rzecznik nie podjął interwencji (30 wniosków) bądź podjął 
czynności stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o Rzeczniku Finansowym art. 26 ust. 2 
pkt 1 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych (28 wniosków).  

Analiza wniosków, w przypadku których Rzecznik nie podjął interwencji pozwoliła stwierdzić, 
że dokonał on ich analizy, a niepodjęcie czynności było uzasadnione. Sprawy były 
rozpatrywane zgodnie z procedurami. Najczęstszą przyczyną niepodjęcia interwencji było 
niewyczerpanie przez klienta drogi reklamacyjnej31 (stanowiło to 43% niepodjęcia 
czynności). Niepodejmowane także były interwencje w przypadku wniosków złożonych 
jedynie do wiadomości lub z prośbą o opinię (27%), gdy badana przez Rzecznika skarga 
okazała się niezasadna (20%) oraz w przypadku skierowania skarg dotyczących 
niewłaściwego podmiotu (10%). 

 (dowód: akta kontroli str. 50, 88, 832)  

W wyniku podjętych przez Rzecznika czynności, z 28 wniosków uznanych za zasadne,  
w trzynastu przypadkach (47%) zakłady ubezpieczeń podtrzymały negatywne stanowisko,  
w tym w trzech przypadkach, nawet wówczas gdy Rzecznik wskazywał na abuzywność 
podobnych zapisów (w tej sytuacji Rzecznik wskazując klientowi drogę sądową, wyrażał 
gotowość do sporządzenia poglądu istotnego dla sprawy). Pozytywnym rozstrzygnięciem 
dla klienta, w wyniku uznania przez zakłady ubezpieczeń argumentów Rzecznika, 
zakończyło się 13 skarg, a pozostałe sprawy były w toku.  

Niezależnie od wyniku interwencji, w każdym zbadanym przypadku wnioskodawca 
otrzymywał wyjaśnienie stanu prawnego, na podstawie którego Rzecznik dokonał analizy 
zasadności otrzymanej sprawy. W przypadku nieuwzględnienia - w ramach interwencji 
Rzecznika - roszczeń klienta przez zakład ubezpieczeń, wnioskodawca był informowany  
o możliwości rozstrzygnięcia sporu między klientem a podmiotem rynku finansowego  
                                                      
29 Dane za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2018 r. 
30  Wymóg ten wprowadzono od października 2015 r. 
31  Od października 2015 r. 
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w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym (od 2016 r.) oraz  
o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. W szczególnych sytuacjach 
wskazywano także możliwość zwrócenia się do innych instytucji i organizacji (do KNF, 
UOKiK, rzeczników miejskich, Federacji Konsumentów). Dodatkowo w sprawach, w których 
spór dotyczył oceny stanu prawnego, Rzecznik informował wnioskodawcę, iż w przypadku 
wytoczenia powództwa cywilnego przeciwko podmiotowi rynku finansowego może udzielić 
dalszej pomocy poprzez przedstawienie sądowi oświadczenia zawierającego istotny dla 
sprawy pogląd. 

 (dowód: akta kontroli str. 937-1185, 1386) 

W ustawie o Rzeczniku Finansowym nie określono terminu rozpatrywania przez niego 
wniosków, zaś w Procedurze określono, że wnioski kierowane do Rzecznika rozpatruje się 
w miarę możliwości organizacyjnych bez zbędnej zwłoki. Czynności w stosunku do 
wylosowanych do kontroli 83 wniosków o podjęcie interwencji z lat 2014-2018 NIK zostały 
podjęte przez Rzecznika w okresie od 2 do 52 dni (średnio 34 dni) od otrzymania wniosku. 

 (dowód: akta kontroli str. 941, 947) 

Badane skargi ujęte zostały prawidłowo w  Bazie Ubezpieczeń Gospodarczych (BUG) 
prowadzonej zgodnie z Procedurami, w sposób umożliwiający identyfikację wniosków  
w podziale m. in. na rodzaj podjętych działań i sposób zakończenia sprawy.  

(dowód: akta kontroli str. 45, 75, 99, 819, 941, 947) 

2. Do zadań Rzecznika należało także stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego 
rozstrzygania sporów między ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub 
uprawnionymi z umów ubezpieczenia a zakładami ubezpieczeń, agentami, brokerami 
ubezpieczeniowymi poprzez organizowanie sądów polubownych. W ustawie o Rzeczniku 
Finansowym zmieniono32 (od 1 stycznia 2016 r.) regulacje dotyczące pozasądowego 
postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku 
finansowego. Przepisy te (wraz z przepisami wykonawczymi33) obowiązywały do 10 stycznia 
2017 r., tj. do czasu wejścia w życie kolejnych rozwiązań, wprowadzonych ustawą z dnia  
23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich34. 

W okresie od początku 2016 r. do kwietnia 2018 r. do Wydziału Pozasądowego 
Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika wpłynęło łącznie 4.798 wniosków  
o pozasądowe rozwiązanie sporów dotyczących ubezpieczeń. Wszczęto łącznie 3.753 
postępowań, a odmówiono wszczęcia postępowania dla 222 wniosków. Bez rozpoznania 
lub w wyniku odmowy rozpatrzenia sporu pozostawiono 497 wniosków. Porozumienie 
(polubowne zakończenie postępowania) osiągnięto dla 695 wniosków.  

Na dzień 30 czerwca 2018 r. liczba niezakończonych pozasądowych postępowań 
wszczętych z wniosków, które wpłynęły w roku 2018 wynosiła 576. Ponadto na dzień  
30 czerwca 2018 r. pozostało 6 niezakończonych spraw z wniosków wniesionych w 2016 r. 
oraz 1.242 sprawy z wniosków wniesionych w 2017 r. 

W przypadku braku porozumienia (polubownego zakończenia postępowania) Rzecznik 
Finansowy sporządzał opinię zawierającą w szczególności ocenę prawną stanu 
faktycznego, dołączaną do protokołu35 z przebiegu postępowania. W okresie od 2016 r.  
do kwietnia 2018 r. sporządzono łącznie 1.395 opinii. 

(dowód: akta kontroli str. 1831-1861) 

                                                      
32 Przy Rzeczniku Ubezpieczonych działał sąd polubowny, który miał za zadanie rozstrzyganie sporów między innymi 

klientów z zakładami ubezpieczeń. W ramach obowiązujących przepisów podmiot rynku finansowego mógł nie wyrazić 
zgody na uczestniczenie w sądzie polubownym. Od dnia 1 stycznia 2016 r. przepisy nakładają na podmiot rynku 
finansowego obowiązek uczestniczenia w polubownym rozstrzyganiu sporu. Kolejną istotną korzyścią dla klienta 
wprowadzonymi ustawą o Rzeczniku Finansowym jest fakt, iż skuteczne złożenie wniosku o polubowne rozstrzygnięcie 
sporu skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia. 

33 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed 
Rzecznikiem Finansowym (Dz. U. poz. 92). 

34 Dz.U. poz. 1823. Ponadto dnia 15 lutego 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie 
pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym (Dz. U. poz. 313). 

35 Protokół ten stanowi dokument urzędowy w rozumieniu art. 244 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.). 
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Zasadność odmowy rozpatrzenia sporu w postępowaniu pozasądowym przez Rzecznika 
zbadano na próbie dwunastu losowo wybranych wniosków złożonych do Rzecznika  
w okresie od 2016 r. do kwietnia 2018 r. W wyniku badania stwierdzono, że w każdym 
przypadku podstawą odmowy były przesłanki wymienione w art. 36 ust. 4 ustawy  
o Rzeczniku Finansowym. W badanej próbie najwięcej przypadków (6 wniosków) dotyczyło 
odmowy rozpatrzenia sporu ze względu fakt, że jego przedmiot wykraczał poza kategorie 
sporów objętych właściwością Rzecznika. 

Dodatkowo badaniem objęto również trzy losowo wybrane wnioski o przeprowadzenie 
postępowania pozasądowego, które Rzecznik pozostawił bez rozpoznania. Podstawą do 
pozostawienia wniosku bez rozpoznania w jednym przypadku było nieuzupełnienie 
wymogów formalnych wniosku, a w pozostałych dwóch klienci zrezygnowali z dochodzenia 
swoich roszczeń w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów. 

(dowód: akta kontroli str. 1880-2143) 

Średnie terminy rozstrzygania sporów były istotnie dłuższe od instrukcyjnego 90 dniowego 
terminu ich zakończenia, przewidzianego w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów  
w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym36. Faktyczny czas 
trwania postępowań (w 2016 r. 279 dni, w 2017 r. 201 dni) został ustalony dla postępowań 
dotyczących wszystkich podmiotów rynku finansowego. Wyodrębniony od 2018 r czas 
trwania postępowań w sprawach dotyczących zakładów ubezpieczeń wyniósł 129 dni. 
Wydłużony czas trwania postępowań Rzecznik uzasadniał dynamicznie wzrastającą liczbą 
wniosków (w 2017 r. wzrost ogólnej liczby wniosków wyniósł 56%), skomplikowanym 
charakterem spraw i wydłużoną procedurą w przypadku mediacji, a także ograniczeniami 
kadrowymi, wynikającymi z wymagań wobec osób prowadzących postępowania 
polubowne37.  

Zauważając skracanie czasu postępowań w kolejnych latach oraz przyczyny przekraczania 
ustawowych terminów ich trwania Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na zasadność podjęcia 
działań organizacyjnych w celu wzmocnienia zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie 
pozasądowych postępowań mających doprowadzić do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy 
klientami a zakładami ubezpieczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 1403-1422) 

3. W okresie objętym kontrolą Rzecznik korzystał z możliwości wyrażenia istotnego poglądu w 
sprawie w ramach toczącego się postępowania cywilnego (zarówno w ramach powództw 
indywidulanych, jak i grupowych). Wnioski o istotny pogląd były do Rzecznika kierowane 
bezpośrednio przez klientów i ich pełnomocników, a także przez sądy. Podejmując decyzję 
o wsparciu klientów na drodze postępowań sądowych Rzecznik dokonywał analizy 
dokumentów, informacji zebranych w postępowaniu likwidacyjnym, skargowym oraz pism 
procesowych powoda i pozwanego, a także dotychczasowego orzecznictwa oraz doktryny  
i oceniał potencjalne możliwości wygranej klienta w sprawie. Rzecznik w kluczowych dla 
ochrony interesów klientów sprawach przedstawiał istotny pogląd z urzędu.  

Rzecznik przedstawiał istotny pogląd w szczególności w postępowaniach z zakresu 
ubezpieczeń na życie, gdzie występował problem wysokich opłat likwidacyjnych, opłat od 
wykupu oraz nieważności zawartej umowy ubezpieczenia na życie z UFK i związanej z tym 
nieuczciwej praktyki rynkowej, a także w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych,  
w szczególności ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W okresie od 
początku 2014 r. do kwietnia 2018 r. Rzecznik otrzymał 966 wniosków o wyrażenie 
istotnego poglądu w sprawie. Przedstawił 771 poglądów. Do dnia 30 kwietnia 2018 r. sądy 
podzieliły pogląd Rzecznika w 341 sprawach.  
                                                      
36 Zgodnie z § 11 rozporządzenia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem 

Finansowym, a wcześniej § 7 rozporządzenia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed 
Rzecznikiem Finansowym pozasądowe postępowanie powinno być co do zasady zakończone w terminie 90 dni od dnia 
wpływu kompletnego wniosku (wniosku spełniającego wymogi formalne). W przypadku sporów szczególnie 
skomplikowanych 90-dniowy termin, może zostać wydłużony, o czym Rzecznik informuje strony postępowania, wskazując 
spodziewany termin jego zakończenia. 

37 Zgodnie z art.35b ustawy o Rzeczniku Finansowym oraz § 2 rozporządzenia w sprawie pozasądowego rozstrzygania 
sporów, osoba prowadząca postępowanie musi spełniać określone wymogi doświadczenia zawodowego oraz 
wykształcenia. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności 

Opis stanu 
faktycznego 



 

12 

W sprawach, w których Rzecznik nie przedstawił istotnego poglądu z reguły wynikało to  
z faktu, iż pogląd mógłby okazać się dla powoda niekorzystny albo ze zbyt krótkiego czasu 
na ustosunkowanie się do wniosku o wyrażenie poglądu. 

Niektóre (przykładowe) istotne poglądy w sprawie są publikowane na stronie internetowej 
Rzecznika. W swoich odpowiedziach kierowanych do klientów Rzecznik wskazywał im na 
możliwość oparcia się na zawartych tam istotnych poglądach. 

(dowód: akta kontroli str. 88, 103-281, 815) 

Rzecznik zwracał się także do Sądu Najwyższego, formułując zapytania w kwestiach natury 
prawnej (wnioski o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego przez Sąd Najwyższy w składzie 
siedmiu sędziów lub innym odpowiednim składzie), gdzie problemy dotykały większej grupy 
osób , a negatywne praktyki rynkowe ubezpieczycieli były następstwem niekorzystnej dla 
klientów wykładni przepisów prawa przez zakłady ubezpieczeń38. W okresie od początku 
2014 r. do września 2018 r. Rzecznik wystosował pięć takich zapytań. 

 (dowód: akta kontroli str.164-281, 814, 867, 909) 

4. Zgodnie z art. 6 i 7 ustawy o Rzeczniku Finansowym, wniosek reklamacyjny klienta 
powinien być rozpatrzony przez zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni, a w szczególnie 
skomplikowanych przypadkach do 60 dni. W sytuacji niedotrzymania terminów, reklamację 
uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta (art. 8 ustawy o Rzeczniku Finansowym). 
Niedotrzymanie przez ubezpieczyciela terminu odpowiedzi na reklamację było w okresie od 
początku 2014 r. do kwietnia 2018 przedmiotem 995 skarg wniesionych do Biura Rzecznika 
przez klientów zakładów ubezpieczeń. W stosunku do zakładów niedotrzymujących 
określonych w ustawie terminów Rzecznik nie stosował kar, o których mowa w art. 32 
ustawy o Rzeczniku Finansowym. Powodowane to było głównie wątpliwościami natury 
prawnej, związanymi w szczególności z zagadnieniami dotyczącymi regulacji zawartych  
w art. 8 ustawy o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik przyjął, że art. 8 ma charakter 
prokonsumencki, zabezpieczający interesy klientów dochodzących roszczeń od zakładów 
ubezpieczeń. Zdaniem Rzecznika nieudzielenie w terminie ustawowym odpowiedzi na 
reklamację klienta, oznaczało uznanie jego roszczenia przez ubezpieczyciela. W tej 
sytuacji, zdaniem Rzecznika nie było zasadne nakładanie kar na zakład ubezpieczeń.  
W rezultacie Rzecznik, w przypadkach, gdzie dostrzegał tego typu naruszenia, reagował 
poprzez pouczenia, wskazując jednocześnie na możliwości zastosowania kary w przypadku 
powtórzenia się takiej sytuacji. 

Sąd Najwyższy podjął w dniu 13 czerwca 2018 r. uchwałę39, z której wynika, że faktyczny 
skutek nieudzielenia przez podmiot rynku finansowego odpowiedzi na reklamację klienta 
ogranicza się jedynie do pewnych udogodnień na etapie sporu sądowego, gdyż na 
podmiocie tym spoczywa ciężar dowodu, że klientowi nie przysługuje roszczenie lub 
przysługuje w niższej wysokości40. Spowodowało to znaczące osłabienie sankcji 
przewidzianej w art. 8 ustawy o Rzeczniku Finansowym. 

W Biurze Rzecznika Finansowego przygotowana została procedura opisująca powołanie, 
organizację i tryb pracy Zespołu do spraw kar pieniężnych nakładanych przez Rzecznika 
Finansowego na podmioty rynku finansowego. W strukturach Biura powołano  
w październiku 2017 r. zadaniowy zespół do spraw kar pieniężnych nakładanych przez 
Rzecznika Finansowego na podmioty rynku finansowego. Zespół rozpoczął prace od 
                                                      
38 Przykładowo Rzecznik Ubezpieczonych, a następnie Rzecznik Finansowy w latach 2014-2018 składali wnioski do Sądu 

Najwyższego w sprawie podjęcia uchwał mających na celu rozstrzygnięcie rozbieżności co do wykładni prawa 
dotyczących: dopuszczalności zadośćuczynień z art. 448 k.c.; zwrotu kosztów leczenia; pokrywania z ubezpieczenia OC 
rolnika, niektórych szkód; zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne w ramach 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Podjęte uchwały przez Sąd Najwyższy były korzystne dla 
praw i interesów osób poszkodowanych oraz odpowiadały treści wnioskom Rzecznika, a jednocześnie potwierdzały 
negatywne praktyki ubezpieczycieli przy rozpatrywaniu tych roszczeń.  

39 Uchwała SN z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. akt III CZP 113/17 
40 Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę zagadnienia prawnego przedstawionego przez sąd okręgowy: "Czy w procesie  

z powództwa klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej w reklamacji 
klienta, regulacja zawarta w art. 8 ustawy o Rzeczniku Finansowym wyłącza możliwość kwestionowania przez podmiot 
rynku finansowego zasadności dochodzonego roszczenia tak co do zasady, jak i co do wysokości, czy jedynie oznacza 
przerzucenie ciężaru dowodu na podmiot rynku finansowego, który będzie zobowiązany udowodnić, że roszczenie nie 
przysługuje powodowi bądź przysługuje mu w niższej wysokości?" 
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początku 2018 roku i proceduje pierwsze postępowania. Na koniec września 2018 r. w toku 
wewnętrznych postępowań znajdowały się trzy sprawy wobec zakładów ubezpieczeń. 
Dotyczą one braku odpowiedzi na wnioski Rzecznika w sprawach z zakresu jego 
działalności (art. 31 ustawy) oraz braku przekazania Rzecznikowi wzorców umowy lub 
innych indywidualnych dokumentów w terminie 14 dni od skierowania przez Rzecznika 
wniosku (art. 30 ustawy). Dodatkowo zespół ten będzie się również zajmował sprawami, 
gdzie doszło do nieterminowego rozpatrzenia reklamacji i ewentualnych tego skutków. 

 (dowód: akta kontroli str. 285-289, 301-311, 867, 917, 2197) 

W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą Rzecznik podejmował dostępne działania 
interwencyjne w zakładach ubezpieczeń, zmierzające do ochrony praw klientów rynku 
ubezpieczeniowego. Również w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów działania 
Rzecznika były prowadzone prawidłowo. Rzecznik występował z istotnymi poglądami w 
sprawie oraz skutecznie występował do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwał w sprawach 
istotnych dla klientów. 

3. Działania mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwych praktykom i wzmacnianie 
pozycji klientów na rynku ubezpieczeniowym 

1.  W badanym okresie Rzecznik w przypadku dostrzeżenia wynikających z powtarzającego się 
stosowania przez zakłady ubezpieczeń niekorzystnych praktyk zgłaszał propozycje zmian 
legislacyjnych.  

W latach 2014 – 2018 Rzecznik dziewięć razy przedstawił propozycję zmian legislacyjnych 
między innymi do Kancelarii Prezydenta RP, Ministra Finansów, Ministra Sportu i Turystyki, 
Ministra Sprawiedliwości oraz Komisji Sejmowych i Senackich. 

Propozycje zmian legislacyjnych były formułowane w oparciu o zidentyfikowane problemy 
związane z ochroną  interesów klientów zakładów ubezpieczeń i dotyczyły m.in: 

− funkcjonowania ubezpieczeń grupowych – Rzecznik zaproponował m.in. uregulowanie 
umów ubezpieczenia stanowiących zabezpieczenie wierzytelności w zakresie 
swobody wyboru umowy i ubezpieczyciela, zapewnienia możliwości zapoznania się  
z treścią umowy ubezpieczenia grupowego przed przystąpieniem do niej. Część  
z zaproponowanych rozwiązań znalazła się w ustawie z dnia 11 września 2015 r.  
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej41 oraz ustawie z dnia 15 grudnia 
2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń42, która obowiązuje od 1 października 2018 r., 

− prezentowania przez Ministra Sprawiedliwości informacji statystycznych w zakresie 
spraw sądowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. W ocenie Rzecznika takie 
zmiany ułatwiają kontrolę działalności ubezpieczycieli i przeciwdziałałyby 
nieprawidłowościom. Praktyka Rzecznika wykazała, że jawność informacji przekłada 
się bezpośrednio na poprawę jakości postępowań prowadzonych przez 
ubezpieczyciela. Ujawnienie wnioskowanych danych zostało uregulowane w ustawie  
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,  

− wprowadzenia regulacji nakładających na zakłady ubezpieczeń obowiązek 
przekazywania Rzecznikowi danych o postępowaniach likwidacyjnych, skargach  
i sporach sądowych, które byłyby publikowane w sprawozdaniach Rzecznika 
Ubezpieczonych oraz o uregulowanie działalności doradców i kancelarii 
odszkodowawczych i poddanie tych podmiotów nadzorowi państwowemu. W ocenie 
Rzecznika brak ogólnodostępnych informacji o postępowaniach likwidacyjnych, 
skargach oraz sporach sądowych z zakładami ubezpieczeń osłabiał system ochrony 
klientów, gdyż uniemożliwia monitorowanie jakości usług zakładów ubezpieczeń. 
Pierwszy postulat został przyjęty i odpowiednie regulacje znalazły się w ustawie  
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz w ustawie o Rzeczniku 
Finansowym. Propozycja uregulowania działalności doradców i kancelarii 

                                                      
41 Dz. U. z 2018 r. poz. 999, ze zm. 
42 Dz. U. poz. 2486, ze zm. 
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odszkodowawczych nie została dotychczas zrealizowana, przy czym obecnie 
rozpoczęto w tym zakresie prace w Senacie RP43 dotyczące: 

− usprawnienia procedury wypłaty środków na rzecz klientów w przypadku 
niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego – uwagi zostały 
częściowo uwzględnione w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych44, 

− uregulowania problemu wyczerpywania sumy gwarancyjnej w ubezpieczaniach 
obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolnika. Nad tą 
propozycją trwały prace w Sejmie RP , 

− uregulowania wypłat środków z tzw. „uśpionych polis”. Rzecznik zaproponował 
stworzenie bazy danych i możliwości odszukania polisy w przypadku, gdy osoba nie 
ma pewności lub nie ma dokumentu ubezpieczenia, który pozwala jej stwierdzić,  
że jest uprawiona do otrzymania świadczenia. Propozycja została zgłoszona w ramach 
prac Zespołu analiz systemowych w Kancelarii Prezydenta RP, którego członkiem jest 
m.in. Rzecznik Finansowy. Prace nad tą propozycją w okresie zakończenia kontroli 
nadal trwały. 

Ze zgłoszonych przez Rzecznika zmian legislacyjnych nie zostały natomiast uwzględnione 
propozycje dotyczące:  

− wprowadzenia regulacji prawnych w zakresie ustalania wysokości zadośćuczynień  
w przypadku wypłaty realizowanej przez zakład ubezpieczeń z umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,  

− wprowadzenia instytucji niezależnego rzeczoznawcy przy likwidacji szkód  
z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

− propozycji stworzenia w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów nowej definicji 
konsumenta (na potrzeby stosowania przepisów ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów m.in. w zakresie postępowań o naruszeniu zbiorowych interesów 
konsumentów)45, która miałaby obejmować zakresem każdą osobę fizyczną działającą 
w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 
wolnym zawodem. Propozycję tę Rzecznik przedstawił Prezesowi UOKiK w 2015 r.  
w formie uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Nowej definicji 
konsumenta nie wprowadzono. 

Oprócz propozycji zmian legislacyjnych służących wyeliminowaniu naruszeń interesów 
klientów zakładów ubezpieczeń w okresie 2014-2018 Rzecznik przedstawił 33 opinie do 
projektów regulacji prawnych wnioskowanych/przedkładanych m.in. przez ministrów, 
Prezydenta RP, Senat RP, Prezesa UOKiK. Zaproponowane zmiany w jednym przypadku 
zostały uwzględnione w całości, w 15 przypadkach uwzględniono częściowo, w 3 nie 
zostały uwzględnione. Obecnie trwają jeszcze prace legislacyjne nad nowymi regulacjami 
prawnymi, do których Rzecznik Finansowy przedstawił 6 opinii. 

(dowód: akta kontroli str. 1465-1830) 

2.  Rzecznik, działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Finansowym 
(wcześniej art. 20 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych), inicjował i organizował 
działania edukacyjno-informacyjne w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów 
rynku ubezpieczeniowego.  
                                                      
43 Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (druk nr 862). 
44 Dz. U. poz. 2361, ze zm. 
45 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie pojęcia konsumenta odsyła do definicji zawartej w art. 221 

Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W rezultacie poszkodowany będący 
osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach 
odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych nie jest uznawany za konsumenta w rozumieniu art. 24 w związku z art. 4 pkt 12 ustawy  
o ochronie konkurencji i konsumentów (patrz uchwała SN z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt III SZP 2/15). 
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Prowadzone działania edukacyjne i informacyjne były spójne ze zidentyfikowanymi 
problemami związanymi z ochroną interesów klientów zakładów ubezpieczeń. Najczęściej 
zgłaszane przez konsumentów problemy były szczegółowo prezentowane i wyjaśniane 
przez Rzecznika w raportach publikowanych na stronie internetowej (punkt 1.1 wystąpienia 
pokontrolnego).  

Według Rzecznika publikacja raportów powoduje zwiększenie się liczby publikacji na dany 
temat, co zwiększa presję społeczna ze strony klientów, którzy poznają swoje prawa  
i odważniej ich dochodzą. Największe zainteresowanie mediów wzbudził raport o OC 
komunikacyjnym. 

Istotnym działaniem edukacyjnym Rzecznika była działalność poradnicza realizowana  
w trakcie telefonicznych dyżurów eksperckich oraz w ramach odpowiedzi na zapytania  
e-mailowe. Najczęściej zadawane pytania są opracowywane i umieszczane na stronie 
internetowej Rzecznika.  

W ramach działalności edukacyjnej na stronie Rzecznika Finansowego oraz na portalach 
społecznościowych prezentowane są m.in. inicjatywy edukacyjne Rzecznika, komentarze, 
stanowiska Rzecznika odnoszące się do aktualnych problemów oraz publikacje, analizy  
i raporty ekspertów Rzecznika46. 

Oprócz informacji publikowanych na stronie internetowej Rzecznik organizował konferencje 
poświęcone ważnym w danym momencie problemom klientów usług finansowych47, jak 
również był czynnym uczestnikiem debaty publicznej prowadzonej w kwestiach dotyczących 
szeroko pojętych praw klientów.  

Ponieważ największa liczba wniosków od klientów dotyczyła OC komunikacyjnego, 
Rzecznik przygotowywał poradniki wyjaśniające problematyczne kwestie. Na przełomie 
2017 r. i 2018 r. udostępnił materiały informacyjne, dotyczące problemów zgłaszanych 
przez osoby posiadające takie polisy lub zobowiązane do ich wykupienia. 

W 2017 roku Rzecznik Finansowy zaangażował się w konsultacje projektu podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotu 
Podstawy przedsiębiorczości. Powołując się na definicję edukacji finansowej OECD  
z 2005 r. zwrócił uwagę na konieczność wpisania w podstawę programową treści, dzięki 
którym młodzież mogłaby uzyskać podstawowe informacje na temat mechanizmu reklamacji 
składanej do podmiotu rynku finansowego oraz możliwych form bezpłatnej pomocy 
oferowanej przez Rzecznika. W efekcie informacje dotyczące Rzecznika Finansowego 
znalazły się w podstawie programowej przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w części II, 
dotyczącej rynku finansowego.  

(dowód: akta kontroli str.1861-1879,2193-2196) 

Rzecznik Finansowy rzetelnie reagował na dostrzeżone zagrożenia interesów klientów 
zakładów ubezpieczeń, zgłaszając propozycje zmian legislacyjnych oraz inicjował  
i prowadził działania edukacyjno-informacyjne nawiązujące do dostrzeżonych zagrożeń .  

 
  
                                                      
46 Publikowane były także wydawnictwa Rzecznika: Monitor Ubezpieczeniowy i Rozprawy Ubezpieczeniowe. 
47 Wybrane konferencje organizowane przez Rzecznika: 
 „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń” - Warszawa. 19.04.2018 r.; "Jak 

chronić konsumenta na rynku finansowym? Modele, doświadczenia, wyzwania" - Warszawa, 11 października 2017 r.;  
 "Wyzwania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce" - Warszawa, 13 października 2016 r.; "Konsument na rynku usług 

ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?" - Warszawa, 21 października 2015 r.; „Problematyka 
zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę – wyzwania dla rynku ubezpieczeniowego” - Warszawa, 14 stycznia 2015 r.; 
„Bancassurance - Rekomendacja U - szanse i zagrożenia” - konferencja Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej oraz 
Rzecznika Ubezpieczonych - Warszawa, 21  maja 2014 r. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli48 
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 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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. 
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontroler Dyrektor 
Stanisław Jarosz Renata Izdebska-Biniek 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Podpis Podpis 

 
Kontroler 

Jan Werenowski 
Główny specjalista kontroli państwowej 

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

Podpis 

 

Kontroler 

Kamil Moser 
Starszy inspektor kontroli państwowej 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Podpis 

 
 

Warszawa, dnia         października 2018 r.  

                                                      
48 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


