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1. WPROWADZENIE
Instytucja Rzecznika Finansowego (dalej: Rzecznik lub RF) została utworzona 
na mocy art. 54 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji 
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym1 (dalej: ustawa 
o rozpatrywaniu reklamacji lub ustawa o Rzeczniku Finansowym) z dniem
11 października 2015 r. 

Do zadań Rzecznika, określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o rozpatrywaniu 
reklamacji, należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów 
podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje2, 
a w szczególności: 
1) rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych

na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku
finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji;

2) rozpatrywanie wniosków dotyczących niewykonania czynności
wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta w terminie,
o którym mowa w art. 9 pkt 4 przedmiotowej ustawy;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji
i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego;

4) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych
w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego;

5) informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych
nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego;

6) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej
w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego;

7) przekazywanie do Komisji Nadzoru Finansowego informacji o liczbie
i charakterze skarg wskazujących na naruszenia ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych3, według stanu na koniec każdego półrocza,
w terminie dwóch miesięcy po upływie danego półrocza.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, przy Rzeczniku 
prowadzone są pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązywania sporów 
między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami. 

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego mu Biura 
Rzecznika. Podstawą gospodarki finansowej Biura Rzecznika jest roczny plan 
finansowy, którego projekt sporządza Rzecznik i przekazuje ministrowi 
właściwemu do spraw instytucji finansowych, w trybie określonym 
w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. 

Ponadto od 1 stycznia 2019 r. Rzecznik dysponuje, na wniosek Rady Edukacji 
Finansowej, środkami Funduszu Edukacji Finansowej (dalej: Fundusz), 
utworzonego na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz 
ochrony inwestorów na tym rynku4 (dalej: ustawa o ochronie inwestorów). 
Środki Funduszu pochodzą głównie z wpływów z tytułu kar pieniężnych 
określonych w art. 43c ust. 1 pkt 1–3 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji. 
Zgodnie z art. 43b ust. 1 ustawy o Rzeczniku Finansowym środki Funduszu 
przeznaczone są na finansowanie edukacji finansowej.  

Koszty działalności Rzecznika i jego Biura, stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy 
o rozpatrywaniu reklamacji, ponoszą podmioty rynku finansowego. Terminy
uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów

1  Dz. U. z 2019 r. poz. 2279. 
2  Rzecznik Finansowy reprezentuje interesy klientów m.in.: banków, zakładów ubezpieczeń, 

powszechnych towarzystw emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm 
inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych, instytucji płatniczych, instytucji pieniądza 
elektronicznego, biur usług płatniczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI). 

3  Dz. U. z 2019 r. poz. 659, ze zm. 
4  Dz. U. poz. 2243, ze zm. 

Cel kontroli 

Celem kontroli było 
dokonanie oceny 
wykonania w 2019 r. planu 
finansowego Rzecznika 
Finansowego 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności  
i gospodarności 
podejmowanych działań. 

Zakres kontroli 

− planowanie i wykonanie
przychodów Biura
Rzecznika Finansowego, 

− planowanie i wykonanie 
kosztów i wydatków 
majątkowych oraz efekty
realizowanych zadań, 

− gospodarowanie 
wolnymi środkami 
finansowymi, 

− realizacja zamówień 
publicznych, 

− prawidłowość 
sporządzenia rocznych
sprawozdań
budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji
finansowych.

Jednostka kontrolowana 

Rzecznik Finansowy 
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działalności Rzecznika i jego Biura zostały określone w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie 
terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie 
kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura5 (dalej: 
rozporządzenie Ministra Finansów). 

Przychody i koszty Rzecznika w 2019 r. wyniosły 18 688,7 tys. zł i stanowiły 
94,5% planu zawartego w ustawie budżetowej6. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7. 

5  Dz. U. z 2020 r. poz. 662.    
6  Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
7  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 
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2. OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2019 r. planu 
finansowego Rzecznika Finansowego. 

Rzecznik Finansowy prawidłowo realizował przychody i rozliczył zaliczki 
wpłacone przez podmioty rynku finansowego na koszty działalności 
Rzecznika Finansowego i jego Biura w 2018 r. 

W wyniku kontroli kosztów w wysokości 5929,2 tys. zł, tj. 31,7% ogółu 
kosztów, stwierdzono, że zostały one poniesione z zachowaniem zasad 
legalności, celowości i gospodarności, na realizację zadań określonych 
w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji. W rezultacie wydatkowania środków 
osiągnięto cele prowadzonej działalności w zakresie rozpatrywania 
wniosków klientów podmiotów rynku finansowego. Prawidłowo i gospodarnie 
zarządzano wolnymi środkami. 

NIK pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania za 2019 r. Rzecznika 
Finansowego. Sprawozdania zostały sporządzone na podstawie danych 
wynikających z ewidencji księgowej, terminowo, stosownie do przepisów 
rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych8, a także 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym9. 

Szczegółowa kalkulacja oceny ogólnej została zamieszczona w załączniku 6.1. 

8  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 

9  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704). 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie planu 
finansowego w 2019 r. 
Rzecznika Finansowego 
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3. UWAGI I WNIOSKI
Biorąc pod uwagę wyniki kontroli wykonania planu finansowego Rzecznika 
Finansowego w 2019 r., Najwyższa Izba Kontroli uważa za zasadne:  

1. Dokonanie zmiany zasad finansowania Rzecznika Finansowego i jego Biura
tak, aby biura usług płatniczych nie wnosiły opłat z tego tytułu.

NIK podtrzymuje tym samym wniosek de lege ferenda zgłoszony
w Informacji o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Rzecznika
Finansowego w 2017 r.10 oraz w 2018 r.11 Zmiana regulacji dotyczących
finansowania Rzecznika Finansowego i jego Biura jest zasadna ze względu
na niski udział wpłat biur usług płatniczych w finansowaniu Rzecznika
Finansowego i jego Biura oraz dużą pracochłonność związaną
z rozliczeniem finansowania przez te podmioty. Ustawowe zwolnienie biur
usług płatniczych pozwoliłoby na jednoczesne ograniczenie kosztów
działania Rzecznika w skali większej niż utracone przychody od tych biur,
wyeliminowanie obciążeń biur usług płatniczych i zmniejszenie wpłat
od pozostałych podmiotów finansujących działania Rzecznika w zakresie,
w jakim Rzecznik uzyska oszczędności w związku z zaprzestaniem
ewidencji i poboru zaliczek od biur usług płatniczych.

2. Określenie sposobu realizacji zadań Funduszu Edukacji Finansowej, a także
zasad, warunków oraz trybu wydatkowania jego środków.

W myśl art. 43a oraz art. 43d ust. 1 pkt 1 ustawy o rozpatrywaniu
reklamacji Rzecznik dysponuje środkami Funduszu Edukacji Finansowej na
wniosek Rady Edukacji Finansowej, która wyznacza kierunki i sposób
realizacji zadań tego Funduszu. Przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania
Funduszu Edukacji Finansowej12 stanowi zaś, iż Rada Edukacji Finansowej,
wyznaczając kierunki i sposób realizacji zadań Funduszu Edukacji
Finansowej, określa zasady, warunki oraz tryb wydatkowania jego
środków. Obsługę Rady Edukacji Finansowej prowadzi Biuro Rzecznika.
Z ustaleń kontroli NIK wynika, iż do marca 2020 r. Rada Edukacji
Finansowej nie określiła ani sposobu realizacji zadań Funduszu Edukacji
Finansowej, ani zasad, warunków oraz trybu wydatkowania jego środków.

3. Uwzględnianie w opracowywanym projekcie planu przychodów Rzecznika
Finansowego wszystkich przychodów możliwych do ujęcia w planie, w tym
przychodów z pozasądowego rozwiązywania sporów.

4. Sporządzanie corocznie odpowiednio planu zakupów lub planu zamówień
oraz zapewnienie równego i konkurencyjnego dostępu do zaplanowanych
zakupów towarów i usług.

10  https://www.nik.gov.pl/plik/id,17107.pdf 
11  https://www.nik.gov.pl/plik/id,20792.pdf 
12  Dz. U. poz. 2374. 

Minister Finansów 

Rada Edukacji Finansowej 

Rzecznik Finansowy 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RZECZNIKA FINANSOWEGO

4.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

4.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 

Roczne przychody Rzecznika Finansowego planowane są w wysokości planowanych do poniesienia 
kosztów. Głównymi przychodami RF są przychody z tytułu wpłat zaliczek na pokrycie kosztów 
działalności RF i jego Biura (dalej: zaliczki) przez podmioty rynku finansowego. Przychody z tytułu 
zaliczek planowane są w wysokości równej kosztom pomniejszonym o pozostałe planowane 
przychody. Wpłaty zaliczek w danym roku przekraczające koszty działalności RF i jego Biura, 
pomniejszone o pozostałe przychody, ujmowane są jako zobowiązania RF wobec podmiotów 
wpłacających zaliczki. W roku następnym wpłaty zaliczek są rozliczone w terminie 
do 31 października.  

Plan na 2019 r. zawarty w załączniku do ustawy budżetowej przewidywał przychody w kwocie 
19 786,0 tys. zł. Przychody z tytułu wpłat zaliczek miały wynieść 19 546 tys. zł, a pozostałe 
przychody – 240 tys. zł, w tym z tytułu odsetek 60 tys. zł.  

Przychody zrealizowane w 2019 r. łącznie wyniosły 18 688,7 tys. zł i stanowiły 94,5% planu oraz 
115% wykonania przychodów w 2018 r. Na przychody te złożyły się wpłaty zaliczek w kwocie 
18 437,0 tys. zł (94,3% planu oraz 115,6% wykonania 2018 r.) oraz pozostałe przychody w kwocie 
251,7 tys. zł (104,9% planu oraz 87,5% wykonania 2018 r.). 

Największy udział we wpłatach zaliczek miały banki, zakłady ubezpieczeń krajowe i zagraniczne 
oraz instytucje pożyczkowe. Udział tych podmiotów we wpłaconych zaliczkach wyniósł 96,2%, 
podczas gdy w 2018 r. – 95,8%. Wpłaty zaliczek od banków wyniosły 9953,3 tys. zł, tj. 54,0% ogółu 
wpłat i 123% wykonania w 2018 r., wpłaty zakładów ubezpieczeń – 6681,0 tys. zł, tj. 36,2% ogółu 
wpłat i 107,4% wpłat w 2018 r., a wpłaty od instytucji pożyczkowych – 560,4 tys. zł, tj. 3,0% ogółu 
wpłat i 107,6% wpłat w 2018 r. Najniższy udział we wpłatach zaliczek miały biura usług 
płatniczych (BUP), a ich udział wynosił ok. 0,07% (12,5 tys. zł). 

Na pozostałe przychody złożyły się: przychody z pozasądowego rozwiązywania sporów – 119,1 tys. zł, 
tj. 47,3% zrealizowanych pozostałych przychodów oraz 65,5% wykonania 2018 r.; przychody 
finansowe (odsetki) – 49,2 tys. zł, tj. 19,5% pozostałych przychodów oraz 64,6% wykonania 2018 r.; 
pozostałe przychody operacyjne – 83,4 tys. zł, tj. 33,1% zrealizowanych pozostałych przychodów 
i 220,7% wykonania 2018 r. Wysokość przychodów z tytułu pozasądowego rozwiązywania sporów 
nie została przewidziana w planie finansowym. Zdaniem NIK, należy przy planowaniu uwzględnić 
wszystkie potencjalne przychody, w tym także przychody z pozasądowego rozwiązywania sporów, 
które są przychodem występującym corocznie i stanowią znaczący element pozostałych 
przychodów. 

Rzecznik Finansowy dokonał rozliczenia wpłat zaliczek za 2018 r. zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Finansów oraz zaakceptowanymi 24 czerwca 2019 r. przez Rzecznika 
Finansowego „Zasadami sporządzania rozliczenia rocznego podmiotów rynku finansowego 
zobowiązanych do pokrywania kosztów Rzecznika Finansowego”. Rzecznik Finansowy wywiązał 
się z obowiązku wynikającego z § 18 ust. 2 oraz § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów 
i w terminie do 31 października 2019 r. poinformował wszystkie podmioty o wysokości nadpłaty 
bądź niedopłaty zaliczek, a także o tym, że w przypadku nadpłaty jest możliwość jej zwrotu, 
a w przypadku niedopłaty należy ją uregulować w terminie 30 dni od otrzymania informacji 
o niedopłacie.

Pismem z 21 listopada 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazał Biuru Rzecznika 
Finansowego zaktualizowane dane dotyczące średniorocznej wielkości funduszy własnych 
krajowych instytucji płatniczych oraz krajowych instytucji pieniądza elektronicznego za 2018 r., 
w związku z tym nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia należnych zaliczek na pokrycie 
kosztów funkcjonowania Rzecznika Finansowego oraz jego Biura. Rozliczenie przeprowadzono 
z datą 28 listopada 2019 r. kwota korekty stanowiła około 0,1% ogółu należnych wpłat. Zmiana 
kwot należnych wpłat od poszczególnych rodzajów podmiotów wahała się od 0,05 zł do 6408,09 zł. 
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Przeliczenia dokonano dla 2413 podmiotów, w tym 1127 BUP, stanowiących 46,7% rozliczanych 
podmiotów. W przypadku BUP zmniejszono należną wpłatę dla tych podmiotów o 12,8 zł, 
co oznacza, że na jeden BUP zmniejszenie wpłaty wynosiło około 1 gr.  

Na dzień drugiego rozliczenia (28 listopada 2019 r.) niedopłatę wpłat na kwotę 494,9 tys. zł miało 
1230 podmiotów (z czego 76,9% – 946 podmiotów stanowiły BUP), 10 podmiotów posiadało konto 
zerowe, a pozostałe 1173 podmioty posiadało nadpłatę w wysokości 1490,5 tys. zł. Do 31 grudnia 
2019 r. dokonano wpłat na kwotę 405,7 tys. zł, tj. 82,0% należnych wpłat z tytułu niedopłat. 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota należności z tytułu niedopłat wyniosła 89,2 tys. zł (w tym BUP 
– 2,4 tys. zł) i dotyczyła 641 podmiotów (w tym 466 BUP). Na jeden BUP przypadała należność
w wysokości 5,3 zł, natomiast dla pozostałych podmiotów należność przypadająca na jeden
podmiot wynosiła – 495,7 zł. Do podmiotów, które nie wywiązały się z obowiązku terminowo,
zostały skierowane upomnienia z wezwaniem do zapłaty.

Po kontroli wykonania planu finansowego Rzecznika Finansowego w 2017 r. Najwyższa Izba 
Kontroli wnosiła o wypracowanie rozwiązań umożliwiających zwolnienie biur usług płatniczych 
z wpłat na koszty działalności RF i jego Biura z uwagi na to, że koszty pozyskania środków od tych 
podmiotów znacząco przekraczają wpływy. Minister Finansów stwierdził, że wypracowanie 
rozwiązań będzie możliwe po nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. W związku z tym pismem 
z 16 kwietnia 2019 r. Rzecznik zwrócił się do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów 
o zmiany regulacji dotyczących wpłat BUP na pokrycie kosztów działalności RF i jego Biura.
Do czasu zakończenia kontroli Rzecznik nie otrzymał odpowiedzi na swoje pismo i nie przyjęto
regulacji pozwalających na zawieszenie lub rezygnację z wpłat zaliczek przez BUP. Po kontroli
wykonania planu finansowego Rzecznika Finansowego w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli
podtrzymała wniosek.

W 2019 r. zgodnie z szacunkowymi danymi podanymi przez Wydział Administracyjno-Finansowy 
Biura RF bezpośrednie koszty związane z realizacją przychodów z tytułu wpłat od podmiotów 
rynków finansowych, przypisane do zespołu księgowości, wyniosły około 516 tys. zł (w tym 
wynagrodzenia, oprogramowanie, aplikacja e-deklaracje i utrzymanie serwera). Wynika z tego, 
że koszt rozliczenia i obsługi jednego podmiotu wynosi około 214 zł. Oznacza to, że pozyskanie 
wpłat w wysokości niższej niż 214 zł powoduje stratę. W przypadku BUP koszt pozyskania wpłaty 
w wysokości jednego zł wymaga poniesienia kosztów w kwocie około 14 zł (przyjmując, że koszty 
obsługi każdego z podmiotów wpłacających są jednakowe). Zgodnie z danymi średni należny 
przychód od jednego BUP wynosi ok. 15 zł, oznacza to, że strata z tytułu obsługi jednego BUP 
rocznie wynosi ok. 199 zł, a w przypadku wszystkich obsługiwanych BUP ok. 236 tys. zł. Ponadto 
BUP w większości dokonują wpłat jednorazowo dopiero po przeprowadzeniu rozliczenia za rok 
poprzedni i stanowią większość podmiotów zalegających z wpłatami. W efekcie tego koszt 
pozyskania środków wzrasta o dodatkowe koszty związane z działaniami egzekucyjnymi. 
Jednocześnie działalność BUP nie stanowi obciążenia dla Rzecznika Finansowego, ponieważ 
od czasu powołania Rzecznika Finansowego, to jest od października 2015 r., nie wpłynął żaden 
wniosek w sprawie reklamacji związanej z działalnością BUP. 

Z nadpłaty w kwocie 1490,5 tys. zł, do 31 grudnia 2019 r., na wniosek podmiotów, zwrócono 
161,1 tys. zł. Pozostała kwota 1329,4 tys. zł, która dotyczyła 1109 podmiotów, na koniec roku 
została zaliczona do zobowiązań. 

4.1.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW 

Plan na 2019 r. zawarty w załączniku do ustawy budżetowej przewidywał koszty w kwocie 
19 786 tys. zł. Planowane koszty przewidziane w ustawie budżetowej były wyższe od planu 
kosztów na 2018 r. o 19,6% (o 3241 tys. zł). W 2019 r. Rzecznik Finansowy zrealizował koszty 
w wysokości 18 688,7 tys. zł, co stanowiło 94,5% planu.  

Największe koszty poniesiono na wynagrodzenia w kwocie 10 639,3 tys. zł (98,9% planu i 117,6% 
wykonania 2018 r.) i usługi obce – 5098,6 tys. zł (92,9% planu i 106,5% wykonania 2018 r.). Koszty 
składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 1781,7 tys. zł (86,5% planu i 129,5% 
wykonania 2018 r.), pozostałe koszty – 892,8 tys. zł, a koszty zużycia materiałów i energii 
– 276,3 tys. zł (69,4% planu i 90,8% wykonania 2018 r.). W 2019 r. łączne koszty usług eksperckich
wyniosły 3549,5 tys. zł (2294,2 tys. zł w ramach usług obcych i 1255,3 tys. zł w ramach
wynagrodzeń) i stanowiły 19,0% kosztów poniesionych w 2019 r. przez RF i jego Biuro.
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Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) w 2019 r. wynosiło 105 osób 
i było na tym samym poziomie co w 2018 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (wraz 
z premiami) w Biurze Rzecznika Finansowego w 2019 r. wyniosło 7299,0 zł i było wyższe 
o 1169,0 zł, tj. o 19,1%, niż w 2018 r. Zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
nastąpiło przede wszystkim w grupie pracowników administracyjnych13 (97 osób), gdzie
przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 21,2%, natomiast w pozostałych grupach
wynagrodzenie to wzrastało wolniej (dla kierownictwa o 2,4%, a dla dyrektorów i zastępców
dyrektorów wydziałów o 8,4%). Wzrost wynagrodzeń wynikał z podwyżek wprowadzonych
od kwietnia 2019 r. oraz wypłaty premii. W 2019 r. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
wyniosły 1450,1 tys. zł, tj. 86,8% kosztów poniesionych w 2018 r. (1336,0 tys. zł) i dotyczyły
62 ekspertów (w 2018 r. 50 ekspertów). Średnie wynagrodzenie miesięczne na jednego eksperta
wynosiło 1949 zł i stanowiło 86,8% wynagrodzenia w 2018 r. (2245 zł).

Rzecznik Finansowy nie sporządzał planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych ani 
planu zakupów na 2019 r., uzasadniając to tym, że w 2018 r. zakończył się w zasadzie proces 
tworzenia nowego urzędu. Biuro Rzecznika już było wyposażone w sprzęty i urządzenia niezbędne 
do funkcjonowania. Nie sporządzano planu postępowań o udzielenie zamówień o wartości powyżej 
30 tys. euro, ponieważ nie zakładano zamówień o takiej wartości, a jedynie zakupy na bieżące 
potrzeby. W 2019 r. nie zrealizowano zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro. Zdaniem NIK, 
plan zakupów (plan zamówień) RF powinien być corocznie sporządzany jako element kontroli 
zarządczej, przyczyniający się także do zmniejszenia ryzyka nienależytego oszacowania wartości 
udzielanego zamówienia czy też niedozwolonego podziału zamówienia na części. 

W kontroli wykonania planu finansowego za 2018 r.14 stwierdzono, że w przypadku umowy 
na wykonywanie prac porządkowych naruszono przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych15, zwiększając kolejnym aneksem powierzchnię pomieszczeń objętych 
umową zawartą bez stosowania ww. ustawy na czas nieokreślony i jednocześnie zwiększając jej 
wartość do kwoty przekraczającej w okresie czteroletnim 30 tys. euro16. W dniu 21 sierpnia 2019 r. 
zawarto nową umowę z dotychczasowym wykonawcą na czas określony od 1 września 2019 r. 
do 31 grudnia 2020 r. na sprzątanie tej samej powierzchni, za to samo wynagrodzenie miesięczne 
wykonawcy, co w aneksie z 28 sierpnia 2017 r. Ponieważ była to kolejna umowa zawarta z tą firmą 
w trybie niekonkurencyjnym, NIK zwraca uwagę, że zawieranie kolejnych umów z tym samym 
podmiotem, bez przeprowadzenia udokumentowanego rozeznania rynku, ogranicza równy 
i konkurencyjny dostęp do usług świadczonych na rzecz Biura Rzecznika. 

W toku kontroli zbadano wszystkie faktury dotyczące wydatków pozapłacowych. Zbadano 1183 
faktury, na łączną kwotę 5929,2 tys. zł, wystawione od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., tj. 31,7% 
ogółu kosztów. W zbadanych fakturach nie stwierdzono nieprawidłowości w ich dekretowaniu oraz 
terminowości księgowania. Szczegółowo zbadano wszystkie zakupy na kwotę przekraczającą 
10 tys. zł (16 zakupów o łącznej wartości 465,1 tys. zł). W wyniku badania nie stwierdzono 
nieprawidłowości i odstępstw od obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących zakupów 
dokonywanych przez pracowników Biura Rzecznika Finansowego.  

W trakcie badania stwierdzono, że po otrzymaniu wystąpienia po kontroli wykonania planu 
finansowego Rzecznika Finansowego w 2018 r. w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
w dekretowaniu faktur z datą 29 kwietnia 2019 r. dokonano przeglądu faktur wcześniej 
zadekretowanych i w przypadku nieprawidłowej dekretacji dokonano stosownej korekty.  

W badaniu wszystkich rachunków i 10 umów zawartych z ekspertami stwierdzono, 
iż na rachunkach wystawianych przez ekspertów i w sprawdzanych umowach określono płatność 
w terminie do 10. następnego miesiąca. Eksperci zewnętrzni wystawiali faktury na koniec miesiąca. 
W konsekwencji termin wpływu części faktur do Biura Rzecznika Finansowego przypadał między 
9 a 11 dniem następnego miesiąca. W tej sytuacji było niemożliwe dotrzymanie umownego terminu 
zapłaty za wykonaną usługę. W 2019 r. Rzecznik Finansowy nie zapłacił odsetek za opóźnienie. 
Tym niemniej w przypadku wypłaty po 10 dniu danego miesiąca istniało ryzyko, że eksperci 
mogliby zwrócić się o zapłatę odsetek za opóźnienie. Postanowienia umów były niekorzystne dla 

13  Termin pracownicy administracyjni obejmuje wszystkich pracowników Biura Rzecznika Finansowego poza 
kierownictwem (dwie osoby) oraz dyrektorami wydziałów i ich zastępcami (sześć osób). 

14  Wystąpienie z 26 kwietnia 2019 r. po kontroli wykonania w 2018 r. planu finansowego Rzecznika Finansowego 
(KBF.410.001.15.2019). 

15  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
16  Zdaniem NIK, Rzecznik nie był uprawniony do zawarcia 28 sierpnia 2017 r. kolejnego aneksu bez stosowania ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
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Rzecznika, ponieważ termin wypłaty wynagrodzenia nie był powiązany z datą wpływu faktury. 
Wszystkie umowy eksperckie zawarte przed 2020 r. zostały rozwiązane. We wzorze umowy 
zawieranej z ekspertami od I kwartału 2020 r. postanowienia odnośnie terminu płatności zostały 
zmodyfikowane, uzależniając termin płatności od terminu dostarczenia faktury.  

Stan zobowiązań Rzecznika na koniec 2019 r. wynosił 7042,4 tys. zł, tj. 93,8% stanu zobowiązań 
na koniec 2018 r. Zobowiązania w kwocie 5949,1 tys. zł (84,5%) stanowiły zobowiązania z tytułu 
nadpłaty zaliczek na pokrycie kosztów działalności RF i jego Biura w 2018 r. i w 2019 r. Pozostałe 
zobowiązania dotyczyły głównie wynagrodzeń (95,7 tys. zł), zobowiązań wobec dostawców 
(292,6 tys. zł), rozrachunków z ZUS (487,0 tys. zł), podatku dochodowego (205,3 tys. zł).  

Na koniec 2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne 

Fundusz Edukacji Finansowej 

Od 1 stycznia 2019 r. Rzecznik dysponuje, na wniosek Rady Edukacji Finansowej, środkami 
Funduszu Edukacji Finansowej. 

Stan środków na koncie Funduszu na 31 grudnia 2019 r. wynosił 11 656,3 tys. zł, z czego 
1088,2 tys. zł (9,3% kwoty znajdującej się na rachunku) to środki, którymi RF, na podstawie 
informacji uzyskanych od podmiotów nakładających kary, może dysponować bez ryzyka ich 
zwrotu. Na dzień 17 marca 2020 r. stan środków na rachunku Funduszu wyniósł 27 981,7 tys. zł, 
z czego 1272,7 tys. zł to środki, którymi RF może dysponować bez ryzyka zwrotu (4,5% kwoty 
znajdującej się na rachunku bankowym do wpłat środków finansowych pochodzących z kar 
pieniężnych stanowiących przychód Funduszu Edukacji Finansowej). W okresie od 31 grudnia 
2019 r. do 17 marca 2020 r. nastąpił szybki (o 140,0%) przyrost środków znajdujących się 
na rachunku Funduszu, jednakże kwota środków, którymi może dysponować Fundusz bez ryzyka 
konieczności ich zwrotu, rośnie w niewielkim stopniu (o 17,0%). Zgodnie z art. 43c ust. 2 i 3 ustawy 
o Rzeczniku Finansowym środki z wpływów z kar pieniężnych, o których mowa w art. 43c ust. 1
pkt 1–3 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, mogą być wydatkowane, gdy decyzja w tych sprawach
stanie się ostateczna lub po uprawomocnieniu się wyroku sądu w tych sprawach. Jeżeli w wyniku
zmiany lub uchylenia decyzji kary pieniężne zostały zmniejszone lub uchylone, Rzecznik
niezwłocznie przekazuje środki z tytułu tych kar do organu, który nałożył karę pieniężną.

W 2019 r. Rzecznik Finansowy podejmował niezbędne działania związane z obsługą Funduszu. 
W dniu 21 stycznia 2019 r. Rzecznik powiadomił instytucje przekazujące do Funduszu wpływy 
z nałożonych kar o otwarciu rachunku bankowego do wpłat środków finansowych pochodzących 
z kar pieniężnych stanowiących przychód Funduszu. Rzecznik Finansowy wskazywał 
na konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących Funduszu oraz przedstawiał swoje uwagi 
do projektów rozporządzeń Ministra Finansów dotyczących funkcjonowania Funduszu17.  

Zgodnie z ewidencją księgową w 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków ze środków Funduszu 
na finansowanie edukacji finansowej, a Rzecznik Finansowy nie poniósł kosztów obsługi Funduszu 
i w związku z tym nie otrzymał wynagrodzenia za jego obsługę. 

Pierwsze formalne posiedzenie Rady odbyło się 2 października 2019 r. w związku ze zgłaszanymi 
przez Rzecznika Finansowego wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi zasad gromadzenia 
i wydatkowania środków Funduszu18. Przewodnicząca Rady powołała grupę roboczą, która miała 
przedstawić stosowne rekomendacje. Rzecznik Finansowy pismem z 30 grudnia 2019 r. 
skierowanym do Podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów przedstawił postulaty 
o charakterze legislacyjnym. Do 19 marca 2020 r. Rada Edukacji Finansowej nie określiła sposobu
realizacji zadań Funduszu. Rada nie określiła także zasad, warunków oraz trybu wydatkowania
środków Funduszu. Dlatego pomimo upływu ponad roku od jego utworzenia, Fundusz w praktyce
nie rozpoczął działalności.

17  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wynagrodzenia Rzecznika Finansowego z tytułu 
obsługi i realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. poz. 998). Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu pracy Rady Edukacji Finansowej (Dz. U. poz. 1098). 

18  Wątpliwości te dotyczyły między innymi terminu przekazywania środków na rachunek Funduszu przez podmioty 
nakładające kary 
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4.1.3. GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI  

Stan wolnych środków finansowych w 2019 r. na 1 stycznia 2019 r. wynosił 8253,0 tys. zł, a na 
31 grudnia 2019 r. – 8060,3 tys. zł. Średnioroczny stan wolnych środków wynosił 4930,0 tys. zł. 
Wynikało to ze specyfiki finasowania kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura. 
Wpłaty trzech zaliczek na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura 
w danym roku dokonywane są w ratach na koniec kolejnych kwartałów, a ostatnia czwarta rata 
do końca października. Natomiast koszty działalności realizowane są sukcesywnie. Ponadto 
w przypadku wystąpienia nadpłaty za rok poprzedni środki finansowe z tego tytułu pozostają 
do dyspozycji RF przez ponad 10 miesięcy.  

W 2019 r. Rzecznik Finansowy lokował wolne środki na lokatach terminowych w Banku 
Gospodarstwa Krajowego na okresy od 15 dni do 74 dni, kwoty lokat wynosiły od 1,0 mln zł 
do 4,0 mln zł, a oprocentowanie depozytów od 1,26% (dla lokaty 15-dniowej) do 1,36% (dla lokaty 
74-dniowej)19. Z tego tytułu Rzecznik Finansowy osiągnął przychody w kwocie 27 335,9 zł. Ponadto
pozostające na rachunku bieżącym na koniec dnia wolne środki podlegały konsolidacji (overnight).
Z tego tytułu Rzecznik Finansowy osiągnął przychody w kwocie 19 331,7 zł.

4.1.4. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W 2019 r. do Rzecznika wpłynęło 18,4 tys. wniosków w indywidualnych sprawach od klientów, 
których roszczenia w trybie rozpatrywania reklamacji nie zostały uwzględnione. Rzecznik podjął 
interwencję w 15,3 tys. spraw, a w przypadku 3,1 tys. wniosków nie podjęto interwencji. Rzecznik 
nie podejmował interwencji w przypadku, gdy sprawy pozostawały poza ustawowym zakresem 
jego kompetencji, klient podmiotu rynku finansowego nie wyczerpał drogi postępowania 
reklamacyjnego, istniały braki formalne wniosków (klient otrzymywał pismo z prośbą o ich 
uzupełnienie), zwracano się o wyjaśnienie w sprawie lub pismo było przekazywane do wiadomości 
RF (bez prośby o interwencję). Spośród 11,2 tys. spraw interwencyjnych zakończonych w 2019 r. 
2,8 tys. spraw, tj. 25,0%, zakończyło się pozytywnie dla klienta. W 2019 r. wpłynęło 2,7 tys. 
wniosków w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów. Z czego 369 spraw, tj. 13,7%, 
zakończyło się polubownie. W wyniku zawartych ugód i porozumień klienci uzyskali łącznie 
3,7 mln zł (44%) z ogólnej kwoty 8,4 mln zł zgłoszonych roszczeń. W sprawach, które nie 
zakończyły się ugodą, Rzecznik wydał 1692 opinie. Opinia zawiera bezstronną ocenę prawną stanu 
faktycznego opartą o wszystkie dokumenty przedstawione przez strony w sprawie. 
W postępowaniach sądowych Rzecznik wspiera klientów podmiotów rynku finansowego 
tzw. istotnym poglądem w sprawie. Takich poglądów w 2019 r. Rzecznik przedstawił sądom 1069. 
W 2019 r. Rzecznik udzielił 29,8 tys. porad w czasie dyżurów telefonicznych oraz 4,7 tys. porad 
mailowych. 

W 2019 r. Rzecznik Finansowy w ramach funkcji Polityka gospodarcza kraju realizował zadanie 
Ochrona konkurencji i konsumentów, a w ramach tego zadania podzadanie Ochrona klientów 
podmiotów rynku finansowego. W ramach tego podzadania Rzecznik Finansowy realizował jedno 
działanie Ochrona klientów podmiotów rynku finansowego. Miernikiem (w %) dla realizowanego 
zadania była liczba wniosków złożonych przez klientów podmiotów rynku finansowego 
rozpatrzonych przez Rzecznika Finansowego w stosunku do liczby wniosków otrzymanych. 
Planowana i osiągnięta wartość miernika wyniosła 100,0%. Dla podzadania i działania miernikiem 
była liczba spraw przypadających na jednego pracownika. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-BZ220 
planowana wartość miernika wynosiła 629, a zrealizowana – 683, tj. o 8,6% wyższa od planowanej.  

19  Lokaty były zawierane w okresie od 18 stycznia 2019 r. (termin rozpoczęcia lokaty) do 31 grudnia 2019 r. (termin 
zapadalności ostatniej lokaty). 

20  Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym. 
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4.2. SPRAWOZDANIA 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez Rzecznika Finansowego: 
− sprawozdania finansowego za 2019 r. z wykonania planu finansowego państwowej osoby

prawnej;
− sprawozdania za 2019 r. z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej

w układzie zadaniowym (Rb-BZ2),
− sprawozdań kwartalnych w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. o stanie

należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania 
sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
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5. INFORMACJE DODATKOWE
W dniu 24 kwietnia 2020 r. zostało skierowane do Rzecznika Finansowego wystąpienie pokontrolne. 
Rzecznik Finansowy nie wniósł zastrzeżeń do wystąpienia. 

W wystąpieniu sformułowano wnioski o uwzględnianie w opracowywanym projekcie planu 
przychodów Rzecznika Finansowego wszystkich przychodów możliwych do ujęcia w planie, w tym 
przychodów z pozasądowego rozwiązywania sporów oraz o sporządzanie corocznie odpowiednio 
planu zakupów lub planu zamówień oraz zapewnienie równego i konkurencyjnego dostępu 
do zaplanowanych zakupów towarów i usług. W odpowiedzi z dnia 8 maja 2020 r. Rzecznik Finansowy 
poinformował o podjęciu działań zapewniających realizację wniosków. 
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6. ZAŁĄCZNIKI

6.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ RZECZNIKA FINANSOWEGO

Oceny wykonania planu finansowego Rzecznika Finansowego dokonano stosując kryteria21 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku22. 

Przychody (P): 18 688,7 tys. zł 

Koszty (K)  
(łącznie z wydatkami majątkowymi): 18 688,7 tys. zł  

Łączna kwota (G = P + K): 37 377,4 tys. zł 

Waga przychodów w łącznej kwocie (Wp = P : G = 18 688,7: 37 377,4= 0,5) 

Waga kosztów (łącznie z wydatkami majątkowymi) w łącznej kwocie: 
(Wk = K : G = 18 688,7: 37 377,4= 0,5) 

Nieprawidłowości w przychodach: nie było nieprawidłowości w przychodach. 

Ocena cząstkowa przychodów:  (5p) pozytywna 

Nieprawidłowości w kosztach:  nie było nieprawidłowości w kosztach.  

Ocena cząstkowa kosztów:  (5k) pozytywna 

Łączna ocena przychodów i kosztów ŁO23:  
Wyliczenie: ŁO = 5 x 0,5 + 5 x 0,5 = 5,0, co daje wynik 5. 

Opinia o sprawozdaniach: pozytywna 

Ocena ogólna:   pozytywna 

21 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
22 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
23  ŁO = Op x Wp + Ok x Wk 
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6.2.  WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RZECZNIKA FINANSOWEGO 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 

4:3 6:3 6:4 6:5 
Wykonanie 

Plan wg 
ustawy 

budżetowej1) 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Część A − Zadania wynikające z ustawy tworzącej Rzecznika Finansowego 

1. 

Zadanie wynikające 
z ustawy 
o rozpatrywaniu 
reklamacji przez 
podmioty rynku 
finansowego  
i o Rzeczniku 
Finansowym 

1.1. Ochrona konkurencji 
i konsumentów 16 240 19 786 19 786 18 689 121,8 115,1 94,5 94,5 

Część B − Plan finansowy w układzie memoriałowym 

I. Stan na początek 
roku 
Środki obrotowe 10 141 8 120 8 120 8 380 80,1 82,6 103,2 103,2 

Należności 
krótkoterminowe 121 50 50 81 242,0 82,8 103,7 103,7 

Zobowiązania 9 298 3 520 3 520 7 507 37,9 80,7 213,3 213,3 

II. Przychody 16 240 19 786 19 786 18 689 121,8 115,1 94,5 94,5 
Pozostałe przychody 16 240 19 786 19 786 18 689 121,8 115,1 94,5 94,5 

W tym odsetki 76 60 60 49 78,9 64,5 81,7 81,7 
III. Koszty 16 240 19 786 19 786 18 689 121,8 115,1 94,5 94,5 

3 Koszty 
funkcjonowania 16 236 19 712 19 712 18 616 121,4 114,7 94,4 94,4 

3.1. Amortyzacja 196 160 160 158 81,6 80,6 98,8 98,8 
3.2. Materiały i energia 304 398 398 276 130,9 90,8 69,3 69,3 

3.3. Usługi obce 4 788 5 486 5 486 5 099 114,6 106,5 92,9 92,9 
3.4. Wynagrodzenia 9 048 10 754 10 754 10 639 118,9 117,6 98,9 98,9 
3.5. Składki 1 376 2 059 2 059 1 782 149,6 129,5 86,5 86,5 

3.6. Podatki i opłaty 134 156 156 112 116,4 83,6 71,8 71,8 

3.7. Pozostałe koszty 
funkcjonowania 390 699 699 550 179,2 141,0 78,7 78,6 

Pozostałe koszty 4 74 74 73 1 850 1 825 98,6 98,6 
IV. Stan na koniec roku 

Środki obrotowe 8 380 9 047 9 047 8 355 108,0 99,0 92,4 92,4 

Należności 81 35 35 99 43,2 122,2 282,9 282,9 
Zobowiązania 7 507 4 650 4 650 7 042 61,9 93,8 151,4 151,4 

Opracowanie własne na podstawie ze sprawozdania z wykonania określonego w ustawie budżetowej na 2019 r. planu finansowego, 
zweryfikowanego przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2019 . 
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6.3.  WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Finansów
8. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej



RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTER FINANSÓW 

FN9.081 l.4.2020 

Szanowny Panie Prezesie, 

Warszawa, dnia 29 czerwca 2020 r.

Pan 
Marian Banaś 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli 

w związku z otrzymaną przy piśmie z dnia 15 czerwca 2020 r. informacją o wynikach kontroli 

„Wykonania planu finansowego Rzecznika Finansowego w 2019 r." (dalej: Informacja NIK), na 

podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. 

2019 poz. 489, z późn. zm.) przedstawiam stanowisko Ministra Finansów w tym zakresie. 

Odnosząc się do wniosku dotyczącego dokonania zmiany zasad finansowania Rzecznika 

Finansowego i jego Biura tak, aby biura usług płatniczych (dalej: ,,BUP") nie wnosiły opłat z tego 

tytułu, wyjaśniam, iż ocena wniosku Najwyższej Izby Kontroli (dalej: ,,NIK") dotyczącego 

zwolnienia biur usług płatniczych z obowiązku uiszczania opłat z tytułu kosztów działalności 

Rzecznika Finansowego (lub jego przemodelowania) powinna być dokonana przez pryzmat 

funkcjonowania instytucji Rzecznika Finansowego i zasadności zwolnienia jednej kategorii 

podmiotów z partycypacji w kosztach jego funkcjonowania pod kątem konieczności zachowania 

równego traktowania podmiotów rynku finansowego. Uzasadnienie dla przedmiotowej zmiany 

NIK upatruje nie w specyfice podmiotów, jakimi są BUP-y czy też charakterze świadczonych 

usług, a w operacyjnych uwarunkowaniach działalności Rzecznika Finansowego, powodujących 

brak ekonomicznego uzasadnienia w pobieraniu ww. opłat. Mając powyższe na uwadze w 

Ministerstwie Finansów trwają obecnie konsultacje wewnętrze mające na celu wypracowanie 

optymalnych rozwiązań, które umożliwią zwolnienie BUP z obowiązku finansowania działalności 

Rzecznika Finansowego, pomimo tego, że klienci tych podmiotów w dalszym ciągu objęci będą 

mechanizmami ochronnymi przewidzianymi w ustawie o Rzeczniku. 

Ponadto pragnę zaznaczyć, że na etapie kontroli nie wpłynęły do Ministerstwa Finansów pytania 

czy prośby NIK o wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania Rady i Funduszu Edukacji Finansowej 

(dalej: ,,Fundusz"). Ministerstwo Finansów zainicjowało powstanie Rady i Funduszu, a jego 

przedstawiciele zasiadają wraz z przedstawicielami innych instytucji w Radzie. Pomimo tego ani 

Ministerstwo Finansów, ani reprezentujący je w Radzie członkowie, nie otrzymali też wystąpienia 

pokontrolnego, na etapie kiedy możliwe było zgłoszenie zastrzeżeń. Mimo iż jeden z wniosków 

kontroli kierowany jest bezpośrednio do Rady Edukacji Finansowej, to dokumenty dotyczące 

kontroli, na żadnym jej etapie, nie były przekazywane Przewodniczącej Rady Edukacji 

Finansowej reprezentującej Ministerstwo Finansów. W efekcie niemożliwym się stało 

' 
Finansów 
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zapewmeme informacji niezbędnych do uzyskania pełnego obrazu funkcjonowania Rady 

oraz Funduszu i uwzględnienie ich przy wypracowywaniu wniosków pokontrolnych NIK, czy 

innych zapisów zawartych w Informacji NIK 

1. Informacja NIK stwierdza, że odpowiedzialność za niefunkcjonowanie Funduszu w pełni

ponosi Rada: ,,Do 19 marca 2020 r. Rada Edukacji Finansowej nie określiła sposobu realizacji

zadań Funduszu. Rada nie określiła także zasad, warunków oraz trybu wydatkowania środków

Funduszu. Dlatego pomimo upływu ponad roku od jego utworzenia, Fundusz w praktyce nie

rozpoczął działalności."

Przyczyną niefunkcjonowania Funduszu w 2019 roku były problemy organizacyjne i wątpliwości 

dotyczące interpretacji przepisów, zgłaszane przez Rzecznika Finansowego. Protokoły 

z posiedzeń Rady Edukacji Finansowej (zwłaszcza z 2.10.2019, 29.11.2019 i 17.01.2020) opisują 

rzeczywiste problemy z jakimi borykała się Rada w pierwszym roku istnienia Funduszu. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Członkowie Rady podjęli decyzję, co do sposobu realizacji 

zadań finansowanych ze środków Funduszu. Będzie on określany w momencie zlecania 

Rzecznikowi zadań. Za tą decyzją przemawia fakt, że sposób realizacji poszczególnych zadań 

wynika bezpośrednio z ich charakteru. Ustawa przewiduje, że Rada Edukacji Finansowej 

wyznacza sposób realizacji zadań Funduszu i nie wskazuje, w jak.im momencie powinno to 

nastąpić. Jak pokazała praktyka, w przypadku zadania polegającego na utworzeniu strony 

internetowej poświęconej edukacji finansowej, określenie sposobu realizacji zadania możliwe 

będzie dopiero po doprecyzowaniu jego charakteru, co w tym przypadku oznac.za oszacowanie 

przez Rzecznika jego kosztów i przeprowadzeniu rozeznania rynku. 

2. Informacja NIK stwierdza także, że obsługę Rady Edukacji Finansowej prowadzi Biuro

Rzecznika.

Stwierdzenie to dotyczy roku 2019 podczas gdy od początku powołania Rady do marca br. obsługę 

Rady prowadziło Ministerstwo Finansów z powodu zgłaszanych przez Rzecznika problemów 

organizacyjnych. 

Wobec powyższego zwracam się z uprzeJmą prośbą, aby pismo Ministerstwa Finansów 

zawierające niniejsze uwagi zostało opublikowane na stronie NIK wraz z Informacją NIK 

Z poważaniem, 
z upoważnienia Ministra Finansów 

Podsekretarz StanuPiotr Patkowski(podpisano 
kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) 
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KBF.430.013.2020 

PREZES 

NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI 

MARIAN BANAŚ 

Opinia 

Warszawa, 

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do stanowiska Ministra Finansów 

w sprawie informacji o wynikach kontroli 

Wykonanie w 2019 r. planu finansowego Rzecznika Finansowego 

sierpnia 2020 r. 

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 przedstawiam opinię 

do stanowiska z dnia 29 czerwca 2020 r., przekazanego z upoważnienia Ministra Finansów przez Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Finansów, w sprawie informacji o wynikach kontroli Wykonanie w 2019 r. planu 

finansowego Rzecznika Finansowego. 

Dziękuję za informację o podjęciu przez Ministra Finansów działań ukierunkowanych na wypracowanie 

rozwiązań, które mają umożliwić zwolnienie biur usług płatniczych z ponoszenia opłat z tytułu finansowania 

kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura. Wnioski w tym zakresie Najwyższa Izba Kontroli 

{dalej: NIK) formułowała od kilku lat, uzasadniając je nie tylko rachunkiem ekonomicznym (relacją między 

kosztami uzyskania tych wpływów, a ich wysokością), ale także dotychczasową zerową skalą obciążenia 

Rzecznika Finansowego sprawami wnoszonymi przez klientów tych podmiotów. Wdrożone nowe rozwiązania 

prawne muszą oczywiście zapewnić właściwy poziom ochrony klientów biur usług płatniczych. 

W wystąpieniu pokontrolnym oraz informacji o wynikach kontroli Wykonania w 2019 r. planu finansowego 

Rzecznika Finansowego szczegółowo i w sposób pe/ny przedstawiono uwarunkowania i powody niepodjęcia 

działań finansowanych środkami Funduszu Edukacji Finansowej. Przedstawione w stanowisku Ministra Finansów 

informacje są spójne i zgodne ze stanem faktycznym oraz ocenami wyrażonymi przez NIK. Już po zakończeniu 

kontroli do NIK wpłynę/a przekazana przez Rzecznika Finansowego opinia prawna Prokuratorii Generalnej RP, 

której konkluzja także potwierdza niezbędność i pilność interwencji ustawodawcy w taki sposób, aby m.in. 

jednoznacznie i precyzyjnie określić charakter prawny Funduszu Edukacji Finansowej oraz rolę Rzecznika 

Finansowego dysponującego środkami tego Funduszu. Najwyższa Izba Kontroli już w 2019 r.2 wnosiła 

o dokonanie zmian w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku

finansowego i o Rzeczniku Finansowym3 celem doprecyzowania przepisów dotyczących statusu i funkcjonowania

przedmiotowego Funduszu.

1 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200. 

W/z 

Elektronicznie podpisany 
przez Marek Opioła 

Data: 2020.08.18 08:47:20 
+02'00'

2 Informacja o wynikach kontroli Wykonanie planu finansowego Rzecznika Finansowego w 2018 r. (KBF.430.011.2019; 
Nr ewid. 127/2019/P/19/001/KBF) https://www.nik.gov.pl/plik/id,20792.pdf 

3 Dz.U. z 2019 r. poz. 2279. 

NAJWYZSZA IZBA KONTROLI 
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa 

T +48 22 444 50 00, F +48 22 444 57 93 
nik@nik.gov.pl 

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 
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