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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/111 – Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych 
ryzykiem walutowym 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Jacek Cywiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/44/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.  

2. Kamil Moser, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KBF/45/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli s. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Olsztyna, plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Grzymowicz1, Prezydent Miasta Olsztyna, wcześniej funkcję kierownika 
jednostki kontrolowanej pełnili: Tomasz Głażewski2 oraz Czesław Jerzy 
Małkowski3. 

 (dowód: akta kontroli s. 3a) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
W latach 2007-2017 Miejski Rzecznik Konsumentów w Olsztynie (dalej: Rzecznik 
lub MRK) bez zbędnej zwłoki podejmowała działania, określone w art. 42 ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów5 (dalej: ustawa  
o okik) na rzecz ochrony praw konsumentów korzystających z kredytów objętych 
ryzykiem walutowym. Działania te polegały na udzielaniu porad konsumentom, 
występowaniu do banków w sprawach ochrony interesów konsumentów oraz 
podejmowaniu czynności procesowych na wniosek konsumentów, korzystających  
z kredytów objętych ryzykiem walutowym (dalej: KORW). W zbadanych 
przypadkach MRK bez zbędnej zwłoki informowała konsumentów o możliwych 
sposobach rozwiązania ich problemów oraz na wniosek konsumenta udzieliła 
pomocy w zakresie sporządzenia pozwu. Rzecznik pełniła także funkcję 
reprezentanta grupy w dwóch postępowaniach grupowych w sprawach KORW. 
Ponadto sygnalizowała Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: 
UOKiK) dostrzeżone problemy i podejrzenia stosowania praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów przez banki udzielające KORW. MRK wypełniała 
także postanowienia porozumienia o współpracy, zawartego z Rzecznikiem 
Finansowym. Ponadto należycie wywiązywała się z obowiązków sprawozdawczych 
wobec organów Miasta Olsztyna. 

                                                      
1  Od 9 marca 2009 r. 

2  Pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Olsztyna od 21 listopada 2008 r. do 9 marca 2009 r. 

3  Prezydent Miasta Olsztyna od 10 października 2001 r. do 20 listopada 2008 r. 

4  W niniejszej kontroli Najwyższa Izba Kontroli stosuje trójstopniową skalę ocen: pozytywna, opisowa, negatywna. Ocena 
opisowa jest stosowana, gdy nie zostały spełnione, przyjęte przez NIK, kryteria dla oceny pozytywnej (brak 
nieprawidłowości) ani negatywnej . 

5  Dz. U. z 2017 r. poz. 229, ze zm. Do dnia 21 kwietnia 2007 r. zadania rzecznika konsumentów określone były w art. 37 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.), zwanej 
dalej „uchyloną ustawą o okik z 2000 r.” 

Ocena ogólna 
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Zdaniem NIK, w trzech sprawach Rzecznik nie dołożyła jednak należytej 
staranności, aby występując do banku o informacje objęte tajemnicą bankową, 
przedstawić bankowi upoważnienie od konsumenta, o którym mowa w art. 104  
ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe6. W jednym przypadku  
nie spowodowało to negatywnych konsekwencji dla konsumenta, gdyż otrzymał  
on odpowiedź od banku częściowo uznającą jego roszczenia. W pozostałych 
przypadkach Rzecznik nie uzyskała informacji na temat sposobu załatwienia spraw, 
w związku z tym nie było możliwe dokonanie przez MRK oceny działań banku pod 
kątem zasadności podjęcia dalszych działań na rzecz ochrony konsumentów. 

NIK odstąpiła od oceny działań Rzecznika w zakresie poradnictwa i interwencji  
w imieniu konsumentów w latach 2005-2006 z uwagi na brak dokumentacji z tego 
okresu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Udzielanie porad konsumentom oraz występowanie  
do banków w sprawach KORW 

W okresie objętym kontrolą (styczeń 2005-lipiec 2017) Miejskim Rzecznikiem 
Konsumentów w Olsztynie była Pani Jadwiga Urbańska. W tym okresie udzieliła 
konsumentom 1.164 porad w formie pisemnej i ustnej, dotyczących usług 
finansowych innych niż ubezpieczeniowe. Stanowiło to 4,3% wszystkich udzielonych 
porad. Nie można jednoznacznie stwierdzić, ile porad dotyczyło KORW. Rzecznik 
prowadziła rejestr spraw na podstawie wzorów tabel, opracowanych przez UOKiK 
dla celów sporządzenia sprawozdań z działalności rzeczników konsumentów, które 
nie wyodrębniały spraw KORW. Na zidentyfikowanie wszystkich spraw z tej kategorii 
nie pozwalały także dodatkowe objaśnienia zamieszczane w rejestrze porad. 
Ułatwiały one wprawdzie identyfikację przedmiotu sprawy, jednak nie były 
prowadzone w szczegółowości pozwalającej na jednoznaczne wyodrębnienie 
KORW.  

Rzecznik nie stosowała zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 12 maja 2010 r.  
w sprawie stosowania zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania spraw  
i zapytań konsumentów7. Ma ono charakter fakultatywny. Zgodnie z nim sprawy 
dotyczące kredytów hipotecznych i pożyczek mieszkaniowych rejestruje się jako 
odrębną pozycję (sekcja B pkt 3.3 Usługi finansowe - kredyty hipoteczne i pożyczki 
mieszkaniowe, która dotyczy usług związanych z przeniesieniem przez konsumenta 
udziału w nieruchomości lub gruncie w zamian za pożyczenie pieniędzy).   

Dokumenty z lat 2005-2006 związane z poradnictwem w zakresie ochrony praw 
konsumentów, zostały zniszczone jako niepodlegające archiwizacji. Uniemożliwiło to 
zbadanie działania Rzecznika przed 2007 r. 

(dowód: akta kontroli s. 3b-68) 

Do zadań rzecznika konsumentów należało występowanie do przedsiębiorców  
w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 3 
ustawy o okik. Rzecznik w latach 2007-2017 występowała do banków w czterech 
sprawach, związanych z KORW, zarejestrowanych w latach 2008, 2010, 2013  
i 2016. Wystąpienia w sprawach KORW stanowiły 0,2% wszystkich wystąpień MRK  
do przedsiębiorców w badanym okresie. 

                                                      
6  Dz. U. z 2017 r. poz. 1876. 

7  Dz. Urz. UE L 136 z 02.06.2010, str. 1. 
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Wystąpienie w sprawie zarejestrowanej w 2008 r. związane było z prośbą 
konsumenta o podjęcie interwencji w celu zmian w harmonogramie spłat kredytu. 
Bank przedstawił szczegółowe wyjaśnienia w korespondencji adresowanej 
bezpośrednio do konsumenta, który nie powiadomił Rzecznika o rozstrzygnięciu 
sprawy.  

W 2010 r. MRK wystąpiła do banku w związku z przedstawionym przez konsumenta 
problemem ze zmianą warunków umowy kredytowej (zmiana współkredytobiorcy). 
Bank udzielił Rzecznik wyjaśnień oraz potwierdził, że wniosek o zmianę warunków 
umowy został skierowany do dalszej analizy.  

Wystąpienie MRK do banku w 2013 r. dotyczyło ubezpieczenia niskiego wkładu 
własnego i innych postanowień w umowie kredytowej, na które skarżył się 
konsument. Bank uznał zwrot składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu 
własnego oraz przedstawił swoje stanowisko w pozostałym zakresie w piśmie 
przesłanym bezpośrednio do konsumenta.  

W 2016 r. Rzecznik w związku z pismem konsumenta wystąpiła do banku w sprawie 
pobranych przez bank odsetek do czasu ustanowienia docelowego zabezpieczenia 
kredytu. Bank udzielił wyjaśnień bezpośrednio konsumentowi. Rzecznik zwróciła się 
do konsumenta o kopię wyjaśnień banku, jednak nie otrzymała od konsumenta 
odpowiedzi.  

MRK występowała do banków w ww. sprawach w okresie nie dłuższym niż 25 dni  
od otrzymania wniosku od konsumenta.  

 (dowód: akta kontroli s. 34-35, 69-80, 112-154, 186-234, 269-278) 

Rzecznik jako istotną barierą, ograniczającą skuteczne wsparcie konsumentów  
w zakresie usług bankowych wskazała powszechne stosowanie przez banki 
odmowy udzielenia rzecznikom wyjaśnień i informacji w sprawie, z którą zwraca się 
do rzecznika skonfliktowany z bankiem konsument. Za podstawę odmowy 
udzielenia rzecznikowi odpowiedzi banki wskazują przepisy Prawa bankowego  
o tajemnicy bankowej. Banki uznają, że przepisy Prawa bankowego stanowią akt 
wyższej rangi w stosunku do uprawnień rzecznika konsumentów, wynikających  
z przepisów art. 42 ustawy o okik.  

(dowód: akta kontroli s. 829) 

NIK wskazuje, że przepisy ustawy o okik ani ustawy Prawo bankowe nie zapewniają 
rzecznikowi konsumentów bezpośredniego dostępu do informacji objętych tajemnicą 
bankową. Zgodnie z art. 104 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, banku nie obowiązuje 
zachowanie tajemnicy bankowej, jeżeli osoba, której informacje te dotyczą, na 
piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji, wskazanej przez 
siebie osobie lub jednostce organizacyjnej. Upoważnienie może być także wyrażone 
w postaci elektronicznej8. Rzecznik może zatem uzyskać dostęp do informacji 
objętych tajemnicą bankową w takim trybie i odmowa banku jest w takim przypadku 
bezpodstawna.  

Rzecznik podała, że wielokrotnie posiłkuje się pełnomocnictwem od konsumenta, 
jednakże i ono nie jest zawsze respektowane przez banki. 

(dowód: akta kontroli s. 829)  

 

                                                      
8  Obecnie wiele banków oferuje konsumentom możliwość korzystania z platform bankowości elektronicznej. Przesłanie przez 

konsumenta bankowi upoważnienia tą drogą umożliwia rzecznikowi podjęcie czynności w pełnym zakresie bez konieczności 
wizyty konsumenta w siedzibie rzecznika i składania upoważnienia w formie pisemnej lub przesyłania upoważnienia drogą 
korespondencyjną.   
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Sytuacja taka nie miała jednak miejsca w sprawach poddanych badaniu.    

Rzecznik, jako ważną barierę ograniczającą skuteczne wsparcie konsumentów, 
wskazała również brak odpowiednich narzędzi po stronie rzeczników do podjęcia 
odważnej polemiki z bankiem w sprawach o wysokim stopniu zawiłości  
i czasochłonności, do jakich należy niewątpliwie zaliczyć KORW.  

(dowód: akta kontroli s. 829) 

W trzech zbadanych sprawach, zarejestrowanych w latach 2008, 2013 i 2016, 
Rzecznik wystąpiła do banków o udzielenie informacji dotyczących poszczególnych 
KORW bez przekazania upoważnień od konsumentów, o których mowa w art. 104 
ust. 3 ustawy Prawo bankowe. We wszystkich przypadkach banki odmówiły 
udzielenia informacji, powołując się na tajemnicę bankową. W sprawach z lat 2008  
i 2016 Rzecznik nie uzyskała stosownych upoważnień od konsumentów,  
a w sprawie z 2013 r. Rzecznik nie przekazała upoważnienia do banku, mimo że 
uzyskała go od konsumenta. Zdaniem NIK, Rzecznik prowadząc w ten sposób 
sprawy nie dołożyła należytej staranności. Wprawdzie banki każdorazowo 
deklarowały, że udzielą odpowiedzi bezpośrednio konsumentom. Jednak  
w przypadku, gdy konsument nie poinformował Rzecznika o przekazanej 
odpowiedzi, nie wiadomo było, czy banki się z tych deklaracji wywiązały. 
Nieotrzymanie odpowiedzi przez Rzecznika uniemożliwiało także MRK ocenę 
działań banku na rzecz konsumenta i podjęcie ewentualnych dalszych działań 
niezbędnych w celu zapewnienia ochrony konsumentowi.   

(dowód: akta kontroli s. 115, 216, 274) 

W jednym przypadku, w którym odpowiedź banku została przekazana tylko 
konsumentowi (sprawa zarejestrowana w 2013 r.), nie wystąpiły negatywne 
konsekwencje dla konsumenta. Bank częściowo uznał roszczenia konsumenta  
i zwrócił mu środki, a w zakresie nieuwzględnionym przekazał odpowiedź.  

(dowód: akta kontroli s. 226) 

2. Realizacja uprawnień procesowych w sprawach KORW 

W okresie objętym kontrolą Rzecznik wytoczyła dwa powództwa w postępowaniu 
grupowym na rzecz konsumentów w sprawach związanych z KORW. MRK 
realizowała w ten sposób uprawnienia procesowe, wynikające z art. 42 ust. 2 ustawy 
o okik9 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń  
w postępowaniu grupowym10. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych (21 lipca 
2017 r.) sprawy te były w toku.  

(dowód: akta kontroli s. 34-35) 

W kwietniu 2014 r. Rzecznik otrzymała pisma kredytobiorców z prośbą o objęcie 
funkcji reprezentanta grupy w rozumieniu art. 4 ustawy o dochodzeniu roszczeń  
w postępowaniu grupowym. Kredytobiorcy podkreślali, że Bank Millenium S.A.  
w umowach kredytowych zawarł postanowienia o treści tożsamej z postanowieniami 
wzorców umów, które zostały uznane za niedozwolone przez Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 14 grudnia 2010 r.11, utrzymanym  
w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r.12 
Kwestionowane klauzule dotyczyły indeksacji do franka szwajcarskiego (CHF) kwoty 

                                                      
9 W okresie do 21 kwietnia 2007 r. - zgodnie z art. 37 ust. 2 uchylonej ustawy o okik z 2000 r. 

10 Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44, ze zm. 

11 Sygn. akt XVII AmC 426/09. 

12 Sygn. akt VI ACa 420/11. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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wypłaconego kredytu oraz rat spłaty według tabel kursów walut obcych ustalanych 
przez bank. W dniu 14 kwietnia 2014 r. pomiędzy MRK a kancelarią prawną, 
wybraną przez kredytobiorców, podpisane zostało porozumienie o objęciu funkcji 
reprezentanta grupy i zastępstwie procesowym w postępowaniu grupowym. Pozew 
o ustalenie wraz z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym  
w tej sprawie został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 13 czerwca 
2014 r. Postanowieniem z dnia 28 maja 2015 r. sąd odrzucił pozew. Rzecznik 
wniosła na to postanowienie zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który 
zmienił zaskarżone postanowienie. Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 12 sierpnia 
2016 r. postanowił rozpoznać sprawę w postępowaniu grupowym. Postanowienie  
to zaskarżył pozwany bank. W dniu 15 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny postanowił 
uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Okręgowemu  
do ponownego rozpoznania. W związku z powyższym, według stanu na dzień 
zakończenia czynności kontrolnych NIK, sprawa pozostawała w toku. MRK  
za pośrednictwem Radia Olsztyn informowała opinię publiczną o prowadzonym 
postępowaniu grupowym. Z informacji przekazanych przez kancelarię prawną 
prowadzącą sprawę, na dzień 30 czerwca 2017 r. grupa uczestnicząca w tym 
postępowaniu liczyła 5.137 kredytobiorców z całej Polski. 

(dowód: akta kontroli s. 400-463, 466, 478-479, 482, 487-488, 493, 498, 507, 681) 

Kolejne porozumienie w sprawie zastępstwa procesowego i objęcia funkcji 
reprezentanta grupy w postępowaniu grupowym, dotyczącym niedozwolonych 
klauzul w umowach KORW, Rzecznik zawarła w dniu 6 lipca 2015 r. Powództwo 
dotyczyło rozstrzygnięcia przez sąd zasadności pobieranych przez Bank Milenium 
S.A. płatności związanych z umowami ubezpieczenia ryzyka kredytowego  
(tzw. umowami ubezpieczenia niskiego wkładu własnego). W dniu 24 września  
2015 r. do sądu skierowany został pozew obejmujący roszczenie pieniężne grupy 
klientów banku o zwrot nienależnie pobranych kwot (łącznie 3.529.470 zł) tytułem 
ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wraz z wnioskiem o rozpoznanie sprawy  
w postępowaniu grupowym. MRK w Olsztynie działał jako powód (reprezentant 
grupy), zastępowany przez adwokatów z kancelarii prawnej wybranej przez 
członków grupy. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 13 września 2016 r. postanowił 
rozpoznać sprawę w postępowaniu grupowym. Pozwany bank złożył zażalenie na to 
postanowienie do sądu apelacyjnego. Zażalenie to zostało oddalone przez sąd 
apelacyjny w dniu 16 lutego 2017 r. W przedmiotowej sprawie nie zapadł jeszcze 
wyrok w pierwszej instancji. Informacje na temat prowadzonych przez MRK 
postępowań grupowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi z kancelarią prawną, 
dostępne są na stworzonej w tym celu ogólnodostępnej stronie internetowej13.  
Z informacji przekazanych przez kancelarię prawną prowadzącą sprawę, na dzień  
4 lipca 2017 r. grupa uczestnicząca w tym postępowaniu liczyła 454 kredytobiorców 
z całej Polski. 

(dowód: akta kontroli s. 528-561, 630-507, 601-604, 630-637, 668-671, 681) 

W dniu 30 stycznia 2017 r. do MRK w Olsztynie zwrócił się kredytobiorca 
korzystający z KORW z prośbą o reprezentowanie go przed sądem w sprawie 
przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego 
do CHF. Kredytobiorca zarzucał bankowi stosowanie niedozwolonych klauzul 
umownych, prowadzące do nadpłacenia rat odsetkowo-kapitałowych. Po 
wcześniejszym uzgodnieniu z kredytobiorcą formy świadczenia pomocy, Rzecznik 
sporządziła projekt pozwu, który przekazała kredytobiorcy w dniu 28 kwietnia 2017 r. 
wraz z pisemną informacją, jakie czynności należy podjąć w celu skutecznego 

                                                      
13 http://pozewgrupowymillenium.dt.com.pl 
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złożenia pozwu. W trakcie prac nad sporządzeniem projektu pozwu MRK drogą 
elektroniczną informowała kredytobiorcę o możliwości złożenia wniosku do 
Rzecznika Finansowego o interwencję lub o wszczęcie pozasądowego 
postępowania w sprawie rozwiązania sporów między klientem a bankiem, 
niezależnie od zaangażowania MRK w sporządzenie projektu pozwu. Na dzień 
zakończenia kontroli NIK kredytobiorca we współpracy z MRK przygotowywali 
wniosek do Rzecznika Finansowego o wszczęcie postępowania pozasądowego. 

(dowód: akta kontroli s. 683-708) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

3. Pozostałe ustalenia kontroli  

W dniu 21 maja 2009 r. Rzecznik, na podstawie wniosku o udzielenie pomocy 
konsumentowi z dnia 27 kwietnia 2009 r., skierowała do Delegatury UOKiK  
w Bydgoszczy zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez bank praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegających na stosowaniu 
niedozwolonych klauzul umownych we wzorcach umów, dotyczących kredytów 
objętych ryzykiem walutowym. Postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte w dniu 
19 czerwca 2009 r. W trakcie postępowania Rzecznik dwukrotnie była wzywana  
do zajęcia stanowiska w prowadzonej sprawie. W dniu 20 listopada 2009 r. Dyrektor 
Delegatury UOKiK w Bydgoszczy skierowała do MRK w Olsztynie zawiadomienie  
o zakończeniu postępowania wyjaśniającego, w którym poinformowała,  
że przedmiotowy wzorzec umowy o kredyt nie dał podstaw do wszczęcia 
postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
O powyższym rozstrzygnięciu sprawy konsument został pisemnie poinformowany 
przez MRK w dniu 30 listopada 2009 r. 

(dowód: akta kontroli s. 279-348) 

W dniu 18 listopada 2009 r. MRK skierowała do Komisji Nadzoru Finansowego 
(dalej: KNF) wniosek o przeprowadzenie kontroli w banku udzielającym KORW  
z uwagi na podejrzenie stosowania przez bank nadmiernych zabezpieczeń kredytu. 
KNF zwróciła się do banku o zlecenie zbadania sprawy przez niezależną komórkę 
audytu wewnętrznego oraz o udzielenie odpowiedzi bezpośrednio konsumentce. 
Bank pismem z dnia 5 lutego 2010 r. poinformował Rzecznik, że wyniki 
szczegółowej analizy problemu podnoszonego przez konsumenta nie potwierdziły 
zasadności stawianych przez nią zarzutów. Konsumentka nie poinformowała MRK  
o ostatecznym zakończeniu sprawy. 

(dowód: akta kontroli s. 350-381) 

Rzecznik w dniu 27 lutego 2015 r., działając na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy  
o okik, skierowała do UOKiK pismo, w którym zwróciła m.in. uwagę na 
utrzymywanie przez bank w umowach KORW, zawartych z konsumentami, klauzul 
wpisanych do rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone 
(dalej „rejestr postanowień”), a także na informowanie konsumentów przez bank,  
że przedmiotowe klauzule pozostają wiążące. UOKiK w piśmie z dnia 25 lutego 
2016 r. poinformował, że Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające  
w zakresie ustalenia zgodności z prawem odpowiedzi udzielanych konsumentom 
przez ten bank.  

(dowód: akta kontroli s. 382-391) 
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W dniu 12 listopada 2015 r. MRK zawarła z Rzecznikiem Finansowym porozumienie 
o współpracy. Strony porozumienia zobowiązały się do współpracy w zakresie 
ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, w rozumieniu ustawy  
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym14, na terenie Miasta Olsztyna. Realizując 
postanowienia porozumienia, MRK w dniu 28 czerwca 2017 r. poinformowała 
konsumenta o możliwości złożenia do Rzecznika Finansowego wniosku o wszczęcie 
pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu, które przerywa bieg 
przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu, oraz przekazała 
konsumentowi plik z informacjami dotyczącymi kompetencji Rzecznika 
Finansowego. W dniach 7 i 12 lipca 2017 r. MRK wspomogła konsumenta  
w sporządzeniu wniosku do Rzecznika Finansowego. 

(dowód: akta kontroli s. 683-708, 819-826) 

W badanym okresie Rzecznik, nie później niż do 31 marca każdego roku, 
przedkładała właściwym organom Miasta Olsztyna do zatwierdzenia roczne 
sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazywała  
je właściwej miejscowo delegaturze UOKiK, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o okik15. 

(dowód: akta kontroli s. 766-818) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli16, wnosi o wprowadzenie zasady występowania  
do banków o udzielenie Rzecznikowi informacji objętych tajemnicą bankową wraz  
z upoważnieniem od konsumenta, o którym mowa w art. 104 ust. 3 ustawy Prawo 
bankowe.  

V. 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 o NIK 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 Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

 

 

                                                      
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 892, ze zm. 

15 Do dnia 21 kwietnia 2007 r. – zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 uchylonej ustawy o okik z 2000 r. 

16 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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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      4   grudnia 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy Dyrektor 
Stanisław Jarosz Jacek Cywiński 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

Kamil Moser 
Inspektor kontroli państwowej 

 

 

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

podpis  

 


