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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. Roman Sulej, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KBF/36/2018  
z dnia 28 maja 2018 r.  

2. Piotr Mienicki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr KBF/33/2018 z dnia 25 maja 2018 r. 

3. Adam Durski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr KBF/34/2018 z dnia 25 maja 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców 1, 00-950 Warszawa  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego od 23 listopada 
2018 r. 
Wcześniej funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
Marcin Pachucki, p.o. Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego  
od 15 listopada 2018 r. do 22 listopada 2018 r.  
Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego  
od 13 października 2016 r. do 14 listopada 2018 r.  
Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego od 12 października 
2011 r. do 12 października 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli w wyniku kontroli działań Komisji Nadzoru Finansowego  
i jej Urzędu na rzecz ochrony praw konsumentów na rynku ubezpieczeniowym  
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 28 września 2018 r.1 formułuje następującą 
ocenę opisową2. 

W ocenie NIK, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF, Urząd) w okresie 
objętym kontrolą monitorował zagrożenia na rynku ubezpieczeń pod kątem 
występowania niedozwolonych praktyk rynkowych stosowanych przez 
przedsiębiorców w relacjach ze swoimi klientami, jednak tematyka konsumencka 
traktowana była jako zagadnienie o mniejszej istotności w stosunku do zapewnienia 
stabilności finansowej ubezpieczycieli. W związku z tym UKNF w swoich działaniach 
koncentrował się głównie na zagadnieniach, zidentyfikowanych w ramach 
monitoringu, jako stwarzających ryzyko naruszenia interesów konsumentów. Urząd 
nie rozstrzygał indywidualnych zgłoszeń konsumentów sygnalizujących naruszenia 
ich praw przez zakłady ubezpieczeń ani nie zatwierdzał ogólnych warunków 
ubezpieczeń, co wynikało z przyjętej przez UKNF wykładni systemowej przepisów 
określających kompetencji Urzędu w tym zakresie. 

                                                      
1  W przypadku ubezpieczeń na życie okres objęty kontrolą obejmuje także okres wcześniejszy w celu ustalenia genezy 

problemów występujących na rynku ubezpieczeniowym i sposobu przeciwdziałania tym nieprawidłowościom. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje w przedmiotowej kontroli trójstopniową skalę ocen: pozytywna, opisowa, negatywna. 
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Zidentyfikowane w ramach monitoringu praktyki naruszające interesy klientów 
zakładów ubezpieczeń były podstawą podejmowania działań nadzorczych wobec 
zakładów ubezpieczeń w celu ich wyeliminowania.  

Nie wszystkie te działania były realizowane w sposób sprawny, co wynikało zarówno 
ze złożoności zagadnień, jak również z ograniczonych zasobów kadrowych  
i mniejszej istotności wiązanej z problematyką konsumencką.  

Jednak skuteczność podejmowanych działań była obniżona także poprzez 
opóźnione podejmowanie i długotrwałość niektórych działań. Z opóźnieniem UKNF 
zareagował na problem związany z dystrybucją polis na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym (UFK), a brak weryfikacji przez UKNF do 2011 r. 
stanowiska wyrażonego przez Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy 
Emerytalnych, sprawujący do września 2006 r. nadzór nad rynkiem ubezpieczeń, 
miało wpływ na postrzeganie przez instytucje uprawnione do ochrony konsumentów 
prawidłowości postanowień tych ubezpieczeń. Ponadto KNF prowadząc od 2011 r. 
działania nadzorcze w sprawie ubezpieczeń z UFK,  
w przypadku stwierdzenia stosowania przez zakłady ubezpieczeń  
w umowach/wzorcach umów postanowień naruszających interesy klientów,  
nie prowadził postępowań w celu nałożenia kar pieniężnych. Takie podejście 
wynikało z uznania, że stosowanie kar w tego rodzaju naruszeniach należy  
do kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest 
organem uprawnionym do nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorcę, który 
dopuścił się praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Takie 
stanowisko UKNF wynikało z dotychczas obowiązujących przepisów prawa i ich 
wykładni przyjętej przez Urząd. Z opóźnieniem UKNF podjął działania nadzorcze w 
związku z zaniżaniem przez zakłady ubezpieczeń wysokości składki ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm). Nie 
przeciwdziałano w ten sposób wieloletniemu naruszaniu przez zakłady ubezpieczeń 
ustawowego wymogu kalkulowania składki na poziomie zapewniających wypłatę 
odszkodowań i pokrycie kosztów działalności zakładu ubezpieczeń, a w 
konsekwencji doprowadziło do istotnego skokowego wzrostu składek. Długo trwały 
także postępowania związane z nałożeniem kar pieniężnych na zakłady 
ubezpieczeń za niewłaściwą kalkulację składek. Kary zostały nałożone po 2-3 latach 
od przygotowania wniosków w tej sprawie i około 5 lat od podjęcia działań w celu 
identyfikacji problemu.  

W obszarach o zidentyfikowanym istotnym ryzyku naruszania przez zakłady 
ubezpieczeń interesów ubezpieczonych KNF wydawała wytyczne i rekomendacje3  
w celu kształtowania sposobu postępowania zakładów ubezpieczeń  
z uwzględnieniem interesów ich klientów. Były to zasadne działania KNF, jednak nie 
udało się doprowadzić do skutecznego wdrożenia wytycznych i rekomendacji przez 
zakłady ubezpieczeń. W szczególności dotyczy to Wytycznych dotyczących 
likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych4 (Wytyczne). Pomimo że zakłady 
ubezpieczeń miały wdrożyć Wytyczne do 31 marca 2015 r., a UKNF kontrolował ich 
wdrożenie cały czas kwestia sposobu likwidacji szkód z ubezpieczeń OC ppm była 
najczęstszym powodem skarg klientów zakładów ubezpieczeń. W tym kontekście 
jako niezasadne należy uznać brak podjęcia współpracy przez UKNF w związku z 
                                                      
3  Podstawę wydania wytycznych/rekomendacji stanowiły cele nadzoru nad rynkiem finansowym określone w art. 2 ustawy  

z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, ze zm.), takie jak zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa i zaufania do rynku, a także zapewnienie ochrony 
interesów jego uczestników oraz określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy zadanie Komisji Nadzoru Finansowego, 
polegające na podejmowaniu działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, a także art. 11 ust. 1 tej 
ustawy. Od 2016 r. KNF wydawała rekomendacje na podstawie art. 365 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy z dnia 11 września  
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, ze zm.; dalej: ustawa o dur). 

4  Przyjętych przez KNF uchwałą nr 414/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. KNF z 2015 r. poz. 11). 



 

  4 

 

propozycją Rzecznika Finansowego dotyczącą przygotowania przepisów 
umożliwiających zmniejszenie skali sporów pomiędzy ubezpieczonymi, 
uprawnionymi z umowy ubezpieczenia a zakładami ubezpieczeń. 

UKNF informował Prezesa UOKiK i Rzecznika Ubezpieczonych/Finansowego  
o zidentyfikowanych naruszeniach interesów klientów zakładów ubezpieczeń oraz 
weryfikował zgłoszone przypadki takich naruszeń przez te instytucje. Jednak  
w większości przypadków informacje przekazywane przez UKNF miały charakter 
ogólny ze względu na ustawowy obowiązek ochrony tajemnicy zawodowej przez 
członków KNF i pracowników UKNF5. Regulacje wprost umożliwiające 
przekazywanie przez KNF/Przewodniczącego KNF wskazanym organom  
i instytucjom informacji prawnie chronionych zostały wprowadzone, m.in. w związku 
z propozycjami KNF, w wyniku dokonanej w 2018 r. nowelizacji ustawy o nadzorze 
nad rynkiem finansowym6. UKNF w ramach współpracy z Rzecznikiem Finansowym 
nie w pełni informował, z uwagi na ograniczenia prawne wynikające z art. 372 
ustawy o dur, o działaniach podjętych w związku ze wskazanymi przez Rzecznika 
Finansowego naruszeniami interesów klientów zakładów ubezpieczeń, co nie 
służyło podnoszeniu sprawności systemu ochrony ubezpieczonych. 

KNF przedstawiała propozycje zmian legislacyjnych mających służyć eliminacji 
praktyk naruszających interesy klientów zakładów ubezpieczeń. UKNF 
przygotowywał się do uwzględnienia w sprawowanym nadzorze zadań wynikających 
z nowych regulacji krajowych i unijnych. Jednak ostatecznie, wbrew pierwotnie 
sporządzonym analizom, zadania te zostały rozproszone pomiędzy różne jednostki 
organizacyjne Urzędu co, zdaniem NIK, może osłabić skuteczność nadzoru i jest 
kolejnym dowodem na potwierdzenie przywiązywania przez KNF mniejszego 
znaczenia do kwestii konsumenckich, choć jak pokazał przykład ubezpieczeń  
z UFK, nieprzestrzeganie przepisów chroniących konsumentów może generować 
problemy, których rozwiązanie może wpływać na stabilność niektórych zakładów 
ubezpieczeń. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1 Monitoring rynku ubezpieczeniowego pod kątem 
występowania nieuczciwych praktyk rynkowych 

1.1. Monitorowanie rynku ubezpieczeniowego 

1) Działania UKNF monitorujące rynek ubezpieczeniowy polegały w szczególności na 
analizie sygnałów o nieprawidłowościach w działalności podmiotów tego rynku, 
przekazywanych do Urzędu przez ich klientów oraz przez rzeczników konsumentów 
i organizacje konsumenckie, a także przez Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Rzecznika Finansowego/Ubezpieczonych, Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów. Urząd prowadził także monitoring wzorców umownych 
stosowanych przez podmioty nadzorowane. Podstawą dokonania analizy wzorca 
umownego były zgłoszenia przesyłane do UKNF, wskazujące na ewentualne 
niezgodności treści wzorca umownego z przepisami prawa lub własne ustalenia 
UKNF, oparte na prowadzonych analizach praktyk stosowanych przez podmioty 
nadzorowane. Wiedzę na temat praktyk stosowanych w relacjach z klientami Urząd 
pozyskiwał także w wyniku procesu badania i oceny nadzorczej (BION) oraz kontroli  

                                                      
5 Obowiązek ochrony tych informacji wprowadzony został przez art. 372 ust. 1 ustawy o dur i wszedł w życie z dniem 1 

stycznia 2016 r. 
6  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem 

finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243). 
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w zakładach ubezpieczeń, co zostało przedstawione w pkt III.1.2 i III.1.3 niniejszego 
wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli str. 333, 1681-1689, 1696-1746) 

UKNF w okresie od początku 2014 r. do I kwartału 2018 r. otrzymał 11.587 zgłoszeń 
o potencjalnych naruszeniach interesów klientów zakładów ubezpieczeń, z czego 
1682 sygnały odnosiły się do ubezpieczeń na życie (dział I7 ubezpieczeń), a 9905 
do pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych (dział II 
ubezpieczeń). W dziale I ubezpieczeń najwięcej – 1056 sygnałów (62,8% ogółu 
sygnałów w tym dziale) dotyczyło ubezpieczeń na życie z UFK. W dziale II najwięcej 
– 7321 sygnałów (73,9% ogółu sygnałów w dziale) wskazywało na potencjalne 
nieprawidłowości związane z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych.  
Ze względu na charakter potencjalnych nieprawidłowości najwięcej zgłoszeń 
dotyczyło wysokości odszkodowań (3329 sygnałów), opieszałości w świadczeniu 
usług (3036), odmowy wypłaty odszkodowania (1826), ograniczeń w udostępnianiu 
akt szkodowych (648), niewłaściwej polityki informacyjnej zakładów ubezpieczeń 
(373), sposobu wykonania umowy (363), problemów z wypowiedzeniem umowy 
(285).  
W 2016 r. UKNF przeprowadził weryfikację realizacji przez zakłady ubezpieczeń 
obowiązku, wynikającego z art. 15 ust. 4 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2016 r. 
ustawy o dur. Zgodnie ze wskazanym przepisem zakład ubezpieczeń ma obowiązek 
zamieszczania na swojej stronie internetowej ogólnych warunków ubezpieczenia 
(owu) oraz innych wzorców umowy. Urząd stwierdził, iż co do zasady obowiązek 
wskazany w art. 15 ust. 4 ustawy o dur był realizowany, natomiast brak było w tym 
zakresie jednolitej praktyki. W większości zakładów ubezpieczeń nie wprowadzono 
sformalizowanej regulacji wewnętrznej opisującej proces zamieszczania owu  
i innych wzorców umownych na stronie internetowej, lecz stosowano nieformalne 
zasady ich publikacji. Niektóre zakłady ubezpieczeń umieszczały na swoich 
stronach internetowych wzorce umowne dopiero po kilku dniach od daty 
rozpoczęcia oferowania produktu. W dniu 4 kwietnia 2017 r. UKNF przekazał do 
wszystkich zakładów ubezpieczeń stanowisko w zakresie zasad zamieszczania 
wzorców (pismo DOK/WPRI/075/1/1/2017/JL/EB), wskazując między innymi na 
potrzebę zamieszczania wzorców umownych od dnia rozpoczęcia oferowania 
danego produktu. Stanowisko zostało również umieszczone na stronie internetowej 
KNF. 

(dowód: akta kontroli str. 1681-1687, 2156-2166) 

W 2016 r. Urząd zweryfikował 245 wzorców umów ubezpieczeń na życie  
z elementem inwestycyjnym stosowanych przez siedem zakładów ubezpieczeń, pod 
względem zgodności z art. 17 ust. 1 ustawy o dur, który zobowiązuje zakłady 
ubezpieczeń do zawierania w stosowanych przez siebie wzorcach umów  
(w szczególności w ogólnych warunkach ubezpieczenia) informacji, które 
postanowienia określają: 
− przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu 

ubezpieczenia, 

                                                      
7  Patrz podział ubezpieczeń według działów, grup i rodzajów ryzyka ustalony w załączniku do uchylonej z dniem 1 stycznia 

2016 r. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, ze zm.) jak i załączniku 
do ustawy o dur.  
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− ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 
uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich 
obniżenia, 

− koszty oraz wszelkie inne obciążenia potrącane ze składek 
ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub 
poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych, 

− wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony 
ubezpieczeniowej oraz okres, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu 
nie przysługuje. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami UKNF skierował do badanych 
podmiotów pisma nadzorcze w celu zwrócenia uwagi na stosowanie przez te 
podmioty postanowień umownych, które naruszają albo mogą naruszać przepisy 
ustawy o dur w zakresie formułowania wzorców umów, w tym dotyczących 
ubezpieczenia na życie z UFK w zakresie wysokości naliczanych opłat. Urząd 
zażądał od zakładów ubezpieczeń wyjaśnień i ustosunkowania się do 
wystosowanych pism dyscyplinujących. Wszystkie instytucje odpowiedziały  
i udzieliły wyjaśnień. W ramach kontynuacji monitoringu w 2017 r. wzorce umów 
ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym ponownie były przedmiotem 
kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 1681-1687, 2167-2372) 

Z uwagi na kompetencje Rzecznika Finansowego, który zgodnie z art. 32 ustawy z 
dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym8 może w drodze decyzji nałożyć karę 
pieniężną na podmiot rynku finansowego, naruszający obowiązki wynikające z art. 4 
ust. 1, art. 6-10, art. 30 i art. 31 ww. ustawy, kwestia badania i dokonania oceny, czy 
podmioty rynku finansowego realizują obowiązek informacyjny zawarty w art. 4 
ustawy pozostaje w gestii Rzecznika Finansowego. W związku z tym w okresie 
objętym kontrolą Urząd nie weryfikował spełniania wymogu zamieszczania w 
umowie zawartej z klientem informacji dotyczących procedury składania i 
rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego. 

(dowód: akta kontroli str. 1681-1687) 

Urząd nie zatwierdzał nowych wzorców umownych. W przepisach krajowych nie 
wprowadzono obowiązku zatwierdzania owu przez organ nadzoru,  
co korespondowało m.in. z treścią art. 21 ust. 1 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II)9. Przepis ten stanowi między innymi, że państwa członkowskie nie 
nakładają wymogu uprzedniego zatwierdzenia lub systematycznego powiadamiania 
o ogólnych i szczegółowych warunkach ubezpieczeń, taryfach składek lub  
o formularzach i innych drukach, które zakład zamierza stosować w swoich 
kontaktach z ubezpieczającymi. W tej sytuacji podstawową przesłankę  
do przeprowadzenia analizy wzorca umownego stanowiły dla UKNF otrzymane  
od klientów zakładów ubezpieczeń oraz współpracujących instytucji zgłoszenia, 
wskazujące na ewentualne niezgodności treści wzorca umownego z przepisami 
prawa lub własne ustalenia UKNF, oparte na analizach praktyk stosowanych przez 
podmioty nadzorowane. UKNF skontrolował 1352 owu, w których zakwestionował 
96 postanowień umownych10. UKNF kierował również wystąpienia do zakładów 
                                                      
8 Dz.U z 2018 r. poz. 2038, ze zm. 
9  Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, str. 1, ze zm.   
10  Niektóre kwestionowane postanowienia były stosowane w wielu skontrolowanych owu. 
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ubezpieczeń, w których zwracał uwagę na budzące wątpliwości postanowienia 
umowne, wydawał zalecenia pokontrolne dla zakładów ubezpieczeń (zalecenia 
dotyczyły przede wszystkim eliminacji nieprawidłowości w umowach i regulaminach 
produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym). Urząd współpracował  
z Prezesem UOKiK jako organem właściwym w zakresie prowadzenia postępowań  
i wydawania decyzji w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów, a od 17 kwietnia 2016 r. organem właściwym w zakresie 
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o uznanie postanowień 
wzorca umowy za niedozwolone. Od początku 2014 r. do połowy 2018 r. Urząd  
12-krotnie pisemnie powiadamiał UOKiK o nieprawidłowościach zidentyfikowanych 
w owu. 

(dowód: akta kontroli str. 333, 1679-1695, 1717-2155, 2167-2376) 

Prawidłowość ogólnych warunków ubezpieczeń była także weryfikowana w trakcie 
kontroli w zakładach ubezpieczeń. W badanym okresie, podczas kontroli, 
zidentyfikowano osiem nieprawidłowości w zapisach owu. W pięciu przypadkach 
wydano w związku z tym zalecenie usunięcia nieprawidłowych zapisów, w jednym 
przypadku oprócz zalecenia Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych (DIU) 
wnioskował do Departamentu Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych (DPS) 
także o nałożenie kary, a w dwóch przypadkach po otrzymaniu wyjaśnień 
odstąpiono od dalszych czynności. 

1.2 Uwzględnienie zagadnień dotyczących ochrony interesów 
klientów zakładów ubezpieczeń w procedurze badania  
i oceny nadzorczej 

Metodyki badania i oceny nadzorczej (BION) za lata 2014-2017 zawierały elementy 
oceny zakładów ubezpieczeń odnoszące się do ich relacji z klientami (w tym 
konsumentami). W metodykach z 2015 r. i 2016 r. elementy te były uwzględnione  
w obu częściach oceny zarządzania - ilościowej i jakościowej. W części ilościowej 
relacje z klientami były oceniane w dwóch z 12 pozycji, składających się na tę 
ocenę, opisanych dwoma wskaźnikami: względną sumą kar nałożonych przez organ 
nadzoru (jako sumy relacja do 0,5% składki przypisanej brutto lub 100.000 zł) oraz 
względnym poziomem skarg na zakład ubezpieczeń (liczba skarg/liczby 
ubezpieczonych). Każda z tych pozycji miała w ocenie całkowitej wagę 2%.  
W części jakościowej oceny zarządzania (eksperckiej) omawiane kwestie zostały 
ujęte w dwóch na 16 ocenianych pozycji: produkty/biznes oraz relacje z klientem. 
Obszar produkty/biznes miał w ocenie ogólnej wagę 1,5% (przy czym jedynie 
częściowo dotyczył on kwestii konsumenckich), natomiast obszar relacje z klientem 
– 0,5%. Łącznie zatem (w części ilościowej i jakościowej) istotność obszarów 
związanych z relacjami z klientami, mierzona ich wagami w ocenie ogólnej,  
nie przekraczała 6%.  
W metodykach z 2017 r. i 2018 r. zagadnienia konsumenckie były uwzględniane  
w ramach ryzyka operacyjnego (jakościowa ocena ekspercka). Waga ryzyka 
operacyjnego była zindywidualizowana (inna dla każdego rodzaju zakładu 
ubezpieczeń oraz każdego zakładu z osobna). W ramach ryzyka operacyjnego 
oceniany był obszar Relacje z klientem. Waga tego obszaru stanowiła 35% wagi 
ryzyka operacyjnego. Prawdopodobna waga tego obszaru w ocenie całkowitej BION 
nie przekraczała 3-4%. Pewne elementy zagadnień konsumenckich znajdowały się 
także w obszarze ryzyko prawne. Jednak cały ten obszar stanowił 10% ryzyka 
operacyjnego. 
Kwestie konsumenckie w ograniczonym zakresie były także oceniane w ramach 
obszaru zarządzanie (30% wagi oceny BION) w obszarach informacje ogólne  

Opis stanu 
faktycznego 
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o systemie zarządzania oraz ocena jakościowa modelu biznesowego. Były tam 
jednak zawarte jedynie pojedyncze zagadnienia, które wprost odnosiły się do relacji  
z klientem. 
Analiza metodyk BION za lata 2014-2016 oraz ocen BION dla czterech zakładów 
ubezpieczeń dokonanych przez Urząd w latach 2015-2017, wykazały,  
że w przyjętym modelu kalkulacji ocen przyporządkowane wagi powodowały,  
że kwestie ochrony interesów konsumenta miały ograniczone znaczenie, tym 
samym nie wpływały w znaczący sposób na intensywność działań nadzorczych  
w stosunku do zakładów ubezpieczeń. W praktyce niewielki wpływ miał także 
mechanizm przewidziany w metodyce BION, mogący potencjalnie nadać większe 
znaczenie zagadnieniom konsumenckim. Mechanizm ten przewidywał korektę 
oceny ogólnej BION w przypadku, gdy podobszar relacje z klientem (jako jeden  
z kilku wymienionych w metodyce podobszarów) otrzyma najgorszą z możliwych 
ocen punktowych, tj. 4,00 (w skali od 1,00 do 4,00). W takiej sytuacji ocena ogólna 
BION nie może być lepsza niż 3,00. Jednakże, gdy obszar relacje z klientem 
otrzymałby nadal niedostateczną ocenę, lecz nieco lepszą niż 4,00, tj. np. 3,75 
korekta nie jest przewidziana, co zdaniem NIK, znacznie ogranicza jej skuteczność 
jako mechanizmu wpływającego na istotniejsze uwzględnianie kwestii ochrony 
interesów klientów w działaniach nadzorczych. W metodykach BION były 
przewidziane także inne korekty, uwzględniające aspekt konsumencki, jednakże  
ze względu na wagi obszarów, w których one występują nie można uznać ich za 
znaczące dla oceny ogólnej BION, określającej, obok istotności zakładu 
ubezpieczeń, intensywność działań nadzorczych.  

(dowód: akta kontroli str. 2673-2954) 

W czterech zbadanych BION kwestie konsumenckie zostały uwzględnione  
w następujący sposób.  
• W przypadku zakładu ubezpieczeń nr 1 w latach 2014, 2015, 2016 

niedostateczna ocena zagadnień konsumenckich w obszarze relacje z klientem 
spowodowała skorygowanie oceny ogólnej BION do poziomu 3,00 (ocena 
budząca zastrzeżenia). Stało się tak dlatego, że obszar relacje z klientem został 
oceniony na najsłabszym poziomie 4,00. Dla przedmiotowego towarzystwa 
ubezpieczeń obszar produkty/biznes kształtował się w latach 2014-2015 również 
na najgorszym poziomie (4,00). Ze względu na założenia metodyczne, nie miało 
to jednak wpływu na ocenę ogólną BION.  Krytyczne oceny w profilu ryzyka 
BION  
w ww. obszarach wynikały przede wszystkim z istotnych nieprawidłowości 
ustalonych podczas kontroli, polegających na naruszeniu interesów 
ubezpieczających i ubezpieczonych, braku realizacji zaleceń pokontrolnych oraz 
ze znacznej liczby skarg na zakład ubezpieczeń.  

• W przypadku zakładu ubezpieczeń nr 2 niedostateczna ocena obszaru relacje  
z klientem na poziomie 3,50 w 2014 r. nie spowodowała uruchomienia korekty 
oceny ogólnej BION, która została na poziomie zadowalającym (1,77).  
W 2015 r. i 2016 r. ocena obszaru relacje z klientem była na poziomie 2,50 
(budząca zastrzeżenia – ryzyko podwyższone). Poziom ten nie powodował 
żadnych korekt, wobec powyższego ocena ogólna BION wynikała z algorytmu  
i kształtowała się na poziomie dobrym (2015 r.) i zadowalającym (2016 r.). 

• W przypadku zakładu ubezpieczeń nr 3 w latach 2014-2016 oceny obszaru 
relacje z klientem były na poziomie 2,50–3,00 (budząca zastrzeżenia), jednak  
z uwagi na wagę tego obszaru w ocenie ogólnej nie spowodowały one ocen 
ogólnych poniżej dobrej w 2014 r. i 2015 r. i zadowalającej w 2016 r. 
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• W przypadku zakładu ubezpieczeń nr 4 ocena obszaru relacje z klientem  

w latach 2014-2015 była na poziomie zadowalającym, natomiast w 2016 r. na 
poziomie budzącym zastrzeżenia. Każdorazowo były to oceny o stopień gorsze 
od oceny ogólnej BION. 

Zidentyfikowane w trakcie procesu BION nieprawidłowości w kwestiach 
konsumenckich były syntetycznie opisywane w tzw. mapie ryzyka BION w polach 
dotyczących poszczególnych podobszarów (przede wszystkim obszar relacje  
z klientem). 
W badanych BION jednego z zakładów ubezpieczeń w Profilu Ryzyka odniesiono 
się do wyników dwóch kontroli dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych. 
Podczas pierwszej kontroli stwierdzono liczne naruszenia przepisów prawa oraz 
interesów uprawnionych z umów ubezpieczenia OC ppm, co skutkowało oceną 
obszaru relacje z klientem na poziomie niedostatecznym (3,50), w drugiej 
zidentyfikowano podobne nieprawidłowości, jednakże w mniejszym zakresie,  
co spowodowało lepszą ocenę (2,50). W związku z przyjętym systemem wag ryzyk 
oceny te nie miały istotnego wpływu na ocenę ogólną BION i na intensywność 
działań nadzorczych.  
Zdaniem Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego ze względu na mnogość 
zagadnień, które powinny być uwzględniane w ocenie ryzyka w BION nie jest 
możliwe ustanowienie wysokich wag cząstkowych dla wszystkich istotnych 
obszarów. Zdając sobie sprawę, z niedoskonałości ocen wyliczanych jako średnia 
ważona, organ nadzoru wprowadził do metodyki BION szereg korekt mających na 
celu odpowiednie ujęcie istotnych nieprawidłowości w poszczególnych obszarach 
oceny oraz w ocenie ryzyka w BION.  
 
NIK stoi na stanowisku, że zasadne jest rozważenie wprowadzenia do metodyki 
BION takich mechanizmów, aby w przypadku ocen dotyczących zagadnień 
konsumenckich punktowo korzystniejszych niż 4,00, ale nadal zaliczanych do 
niedostatecznych powodowało to także wzmocnienie nadzoru w tym obszarze. 

(dowód: akta kontroli str. 2673-2954, 4203-4300, 4545) 

1.3 Uwzględnienie zagadnień dotyczących ochrony interesów 
klientów zakładów ubezpieczeń w kontrolach zakładów 
ubezpieczeń 

Kontrole w zakładach ubezpieczeń były prowadzone na podstawie rocznych planów 
kontroli. W Urzędzie była stosowana Procedura sporządzania rocznego planu 
inspekcji podmiotów nadzorowanych dla Departamentu Inspekcji 
Ubezpieczeniowych UKNF. W ramach ww. procedury dyrektor Departamentu 
Inspekcji Ubezpieczeniowych do końca października roku poprzedzającego rok 
planowany przygotowywał zapytanie do dyrektorów departamentów nadzorczych11  
o propozycje podmiotów i obszarów do skontrolowania (hierarchicznie), którzy  
w terminie do 15 listopada przekazywał ww. propozycje. Dodatkowo dyrektor 
Departamentu Nadzoru Ubezpieczeń przekazywał w odniesieniu do pełnych trzech 
kwartałów roku bieżącego wartość współczynnika określającego stosunek 
procentowego udziału skarg na dany zakład ubezpieczeń w ogólnej liczbie zgłoszeń 
lub sygnałów do procentowego udziału danego zakładu w rynku. 

(dowód: akta kontroli str. 2955-3346) 

                                                      
11  Do dyrektorów Departamentu Nadzoru Ubezpieczeń i Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych. 
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W okresie od początku 2014 r. do 15 czerwca 2018 r. UKNF przeprowadził 108 
kontroli i wizyt nadzorczych zakładów ubezpieczeń, z czego tematyka ochrony 
klientów była badana w 37 z nich. Tematyka ta była badana wprost  
w kontrolach/wizytach nadzorczych w zakładach ubezpieczeń dotyczących likwidacji 
szkód, spełniania świadczeń, wykonywania umów ubezpieczenia. W trakcie kontroli 
i wizyt nadzorczych stwierdzano naruszenia przepisów prawa. Pośród 
zidentyfikowanych nieprawidłowości dominujący udział miały naruszenia interesów 
uprawnionych wynikających z umów ubezpieczenia OC ppm (około 35% 
nieprawidłowości stwierdzonych w tym okresie)12 oraz dotyczące likwidacji 
szkód/spełnienia świadczeń OC ppm (około 34%)13.  
Dodatkowo tematyka ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń brana była 
pod uwagę w ramach badania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. 
Sprawdzana była poprawność ustalania wartości jednostek uczestnictwa i aktywów 
netto wybranych UFK (około 9% ogółem stwierdzonych nieprawidłowości) oraz 
wypełniania przez zakłady ubezpieczeń art. 21 ustawy o dur, który reguluje kwestie 
badania adekwatności produktu ubezpieczeniowego dla klienta (około 3% 
stwierdzonych nieprawidłowości). 
Z 37 kontroli, w których badano problematykę ochrony klienta 13 kontroli było 
podjętych wprost w wyniku oceny BION, w tym jedynie trzy kontrole w latach  
2016-2018. W wyniku niedostatecznej oceny BION w obszarze relacje z klientem  
za rok 2014 i 2015 w latach 2016-2018 podjęte zostały dwie kontrole w jednym 
podmiocie.  
W okresie od połowy 2015 r. Urząd, przeprowadził w 17 zakładach ubezpieczeń 
kontrole spełniania przez zakłady ubezpieczeń wytycznych dotyczących likwidacji 
szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. W wyniku tych inspekcji ustalono,  
że wytyczne nie były wdrożone w pełni, przez co dochodziło do naruszenia 
interesów uprawnionych z umów ubezpieczenia (m.in. ustalono przekroczenie  
30-dniowego terminu na wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 
obowiązkowego14, naruszenie zasady pełnego odszkodowania). Zgodnie z art. 361 
ust. 1 pkt 3 ustawy o dur w celu zapobieżenia naruszaniu interesów 
ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia organ 
nadzoru może wydawać zalecenia w stosunku do zakładu ubezpieczeń. Urząd 
wydał stosowne zalecenia pokontrolne ukierunkowane na usunięcie 
nieprawidłowości, wyznaczając termin ich wykonania. 

(dowód: akta kontroli str. 2378-2396, 2409-2469) 

Badanie dokumentacji dotyczącej czterech kontroli problemowych oraz jednej wizyty 
nadzorczej, przeprowadzonych w obszarach dotyczących problematyki 
konsumenckiej wskazuje, że czynności kontrolne były poprzedzone konsultacjami 
między departamentami wykonującymi zadania nadzoru analitycznego  
i przeprowadzającymi inspekcje, wskazującymi szczegółowe aspekty, na jakie 
należy zwrócić uwagę podczas kontroli. W trakcie tych konsultacji do Departamentu 
Inspekcji Ubezpieczeniowych, odpowiedzialnego za przeprowadzenie kontroli 

                                                      
12  Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie wykonywania czynności w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych z OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych (dokonywanie wypłaty/odmowy wypłaty odszkodowań/świadczeń) z opóźnieniem, 
naruszenia obowiązków informacyjnych wobec poszkodowanych, naruszenia zasady pełnego odszkodowania i zaniżenia 
należnego odszkodowania, naruszenia zasady swobody wyboru przez poszkodowanego sposobu naprawienia szkody. 

13 Naruszenie interesów uprawnionych z umów ubezpieczenia OC ppm poprzez brak przekazywania ww. uprawnionym 
kalkulacji kosztów naprawy, wyceny pojazdu sprzed szkody, wyceny pozostałości, wyceny pojazdu po zdarzeniu, brak 
uzasadnienia dla zastosowania oraz wysokości, zastosowanych korekt uznaniowych w kalkulacji kosztów naprawy, brak 
określenia jakości części które uwzględniono przy kalkulacji kosztów naprawy, ich producenta i dostawcy, 
niepoinformowanie o zasadach refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego. 

14 Ustalono naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473, 
ze zm.). 
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przekazywano między innymi informacje z arkuszy BION oraz informacje o skargach 
dotyczących tematu kontroli. Dokumentacja z kontroli wskazuje, że przeprowadzone 
były one wnikliwie, a ich wynikiem każdorazowo były liczne ustalone 
nieprawidłowości, przedstawione w dokumentacji pokontrolnej. Zidentyfikowane 
nieprawidłowości skutkowały sformułowaniem zaleceń do podmiotów 
kontrolowanych. Realizacja zaleceń pokontrolnych była monitorowana.  
Badaniem objęto także sposób postępowania UKNF w związku  
z zakwestionowanymi przez Urząd postanowieniami owu w trakcie 10 kontroli, 
przeprowadzanych w okresie od 2014 r. do 30 kwietnia 2018 r. w dziewięciu zakładach 
ubezpieczeń. W wyniku sześciu kontroli skierowane zostały do Prezesa UOKiK 
pisma wskazujące na zasadność rozważenia uznania określonych postanowień 
wzorców umów za niedozwolone. W jednym przypadku po interwencji UKNF zakład 
uznał nieprawidłowości występujące w owu, które dotyczyły produktu wcześniej 
wycofanego i wypłacił klientce kwotę należną z umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 333, 1681-1687, 1717-1746, 1747-2155, 2167-2276, 2409-
2461, 2462-2464, 2470-2516, 3347-4175) 

W działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzono wydłużony czas 
od momentu zakończenia kontroli do momentu wystosowania zaleceń KNF  
do podmiotu kontrolowanego. W badanej próbie stwierdzono, że w dwóch 
przypadkach zalecenia KNF zostały podpisane po upływie około 7 miesięcy  
od zakończenia czynności kontrolnych, w dwóch - po około 13 miesiącach a jednym 
– po ponad 20 miesiącach. W jednym przypadku stwierdzono także wydłużony 
okres oceny wykonania zaleceń. Od momentu przekazania przez zakład 
ubezpieczeń informacji o realizacji zaleceń do momentu przekazania zwrotnego 
stanowiska Urzędu upłynęło pół roku. Pełniący obowiązki Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych wyjaśnił między innymi,  
że w zależności od poszczególnego przypadku, wydłużony czas procedowania po 
zakończeniu czynności kontrolnych w zakładzie ubezpieczeń wynikał przede 
wszystkim z: 
• bardzo zawiłego charakteru przedmiotu badania,  
• konieczności zaangażowania pracowników spoza zespołu inspekcyjnego, 

posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie budowy i oceny modeli 
matematycznych i statystycznych, 

• odejścia w trakcie czynności kontrolnych oraz w trakcie opracowywania 
protokołu kontroli pracowników zaangażowanych w ten proces, 

• faktu, że wiele czynności analitycznych będących podstawą do formułowania 
ustaleń kontroli, wykonywanych było po zakończeniu czynności kontrolnych  
w zakładzie ubezpieczeń, co w dużej mierze było spowodowane koniecznością 
częstego przekazywania przez zakład uzupełnień do składanych wyjaśnień  
z uwagi na ich niepełność bądź niepoprawność, 

• czynnego przystąpienia przez zakład ubezpieczeń do usuwania 
zidentyfikowanych nieprawidłowości, po otrzymaniu protokołu kontroli. 
Wdrażanie zmian było konsultowane z Urzędem w kwestii poprawności 
usunięcia nieprawidłowości. Prowadzona był korespondencja z podmiotem 
kontrolowanym, której przebieg został odzwierciedlony w treści zaleceń oraz 
prowadzone były w tym zakresie rozmowy telefoniczne i spotkania, 

• konieczności wypracowania spójnego stanowiska i ujednolicenia oceny przez 
Urząd skomplikowanych stanów faktycznych, stwierdzonych w toku kontroli 
realizacji wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń 
komunikacyjnych, 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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• obszerności zastrzeżeń zgłoszonych przez zakład ubezpieczeń, 
• konieczności wypracowania jednolitego stanowiska w zakresie stosowania  

art. 21 ustawy o dur. 

Natomiast Dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego (DNU) wyjaśniła 
między innymi, że pracownicy DNU z uwagi na szeroki zakres obowiązków 
i powierzonych im zadań, w pierwszej kolejności wykonują zadania, które mają 
ustalone terminy ustawowe na realizację przez Urząd, terminy ustalone przez inne 
organy administracji publicznej, organy ścigania bądź przez inne departamenty 
Urzędu. Dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego wskazała także na 
liczne zadania realizowane przez poszczególnych pracowników Departamentu oraz 
szczegółową i skomplikowaną materię kwestii wiążących się z oceną realizacji 
zaleceń w badanym przypadku. 
Przedstawione, przez Urząd wyjaśnienia obrazują znaczny stopień skomplikowania 
procedowanych przez Urząd spraw dotyczących problematyki konsumenckiej na 
rynku ubezpieczeniowym, jak również ograniczone zasoby kadrowe dedykowane 
tym zagadnieniom. Jednakże, zdaniem NIK, długi czas trwania wskazanych wyżej 
czynności powoduje obniżenie skuteczności działalności Urzędu w tym zakresie 
poprzez późniejsze eliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 2584-2667, 3347-4182, 4542-4544) 

W przypadkach nieterminowanego realizowania wypłat z ubezpieczeń 
obowiązkowych (naruszenia art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej „ustawą o ubezpieczeniach 
obowiązkowych”) oraz w przypadku prowadzenia działalności niezgodnie z owu 
bądź zawartymi umowami – wnioskiem o nałożenie kary, Departament Inspekcji 
Ubezpieczeniowych wnioskował o nałożenie kary na podmiot kontrolowany  
w przypadku każdej z czterech badanych kontroli problemowych. Według stanu na  
1 sierpnia 2018 r. w jednym przypadku Departament Postępowań Sankcyjnych  
i Praktyk Rynkowych uznał wszczęcie postępowania administracyjnego o nałożeniu 
kary za niezasadne, a w trzech wnioski były nadal procedowane, choć w dwóch  
z tych przypadków wnioski zostały złożone już w 2016 r. Dyrektor DPS wydłużony 
termin rozpatrywania wniosków wyjaśnił między innymi złożonym charakterem 
prawnym poszczególnych wniosków oraz liczbą spraw procedowanych w Wydziale 
Postępowań Administracyjnych stosunku do jego możliwości kadrowych. 
Nieprawidłowości stwierdzono także, we wspomnianym wcześniej, analizowanym  
w trakcie kontroli sposobie postępowania UKNF w związku z zakwestionowanymi 
przez Urząd postanowieniami owu w trakcie 10 kontroli w dziewięciu zakładach 
ubezpieczeń.  
Do jednego towarzystwa ubezpieczeń, stosującego jedno zakwestionowane 
postanowienie w jednym owu, w dniu 11 lipca 2017 r. UKNF skierował żądanie 
złożenia wyjaśnień oraz poprawienia nieprawidłowych zapisów w owu. Zakład 
poinformował, że podjął działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości w owu. 
Do dnia 26 lipca 2018 r. nie przekazał jednak do Urzędu poprawionych wersji owu, 
uwzględniających zastrzeżenia przekazane przez organ nadzoru, a UKNF nie 
dokonał weryfikacji usunięcia nieprawidłowości, uzasadniając to zmianami 
organizacyjnymi w strukturze Urzędu, obejmującymi komórki odpowiadające za 
ochronę klienta.  
W związku z analizą owu 7 krajowych zakładów ubezpieczeń, 4 oddziałów 
zagranicznych zakładów ubezpieczeń i 2 zagranicznych zakładów ubezpieczeń 
została opracowana do użytku wewnętrznego Urzędu Analiza treści wybranych 
wzorców umów ubezpieczeń tzw. „sprzętu elektronicznego” w odniesieniu do 
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zapisów określających zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (w tym także 
wyłączeń odpowiedzialności) ze szczególnym uwzględnieniem kwestii definicji  
tzw. „zdarzenia zewnętrznego”. W związku ze stwierdzoną możliwością wystąpienia 
nieprawidłowości w analizowanych owu do zakładów ubezpieczeń planowano 
wysłać wezwania do przedstawienia wyjaśnień. Jednak opracowanie i wysłanie 
pisemnych wystąpień do zakładów ubezpieczeń zostało przewidziane dopiero  
na II połowę 2018 r.  Taka zwłoka w realizacji tych czynności była wynikiem 
wykonywania przez pracownika odpowiedzialnego za analizę innych zadań  
o charakterze bieżącym oraz zmian kadrowych w komórce organizacyjnej, w której 
została przeprowadzona przedmiotowa analiza. Ponadto jako przesłankę  
do określenia późniejszego terminu realizacji tego zadania przyjęto przewidywaną 
pracochłonności tego zadania związanego z podniesieniem w pisemnych 
wystąpieniach znaczącej liczby zagadnień będących przedmiotem analizy i podjęcia 
dalszych czynności związanych z analizą otrzymanych odpowiedzi, i w dalszym 
ciągu mogących przybrać np. formę wydania zaleceń w stosunku do określonych 
zakładów ubezpieczeń na podstawie art. 361 ust. 1 ustawy o dur. 
Spóźniona reakcja w sytuacji zidentyfikowania nieprawidłowości w owu i długotrwała 
weryfikacja wdrożenia zaleceń stanowi osłabienie ochrony ubezpieczonych. NIK stoi 
na stanowisku, że Urząd powinien wypracować rozwiązanie umożliwiające 
podejmowanie szybszych działań nadzorczych w celu usunięcia nieprawidłowości 
mogących naruszać interesy klientów zakładów ubezpieczeń.  

Urząd monitorował działalność zakładów ubezpieczeń, koncentrując się głównie na 
sygnałach przekazywanych przez klientów zakładów ubezpieczeń i podmioty 
prowadzące działalność związaną z ochroną praw konsumentów. W ramach 
monitoringu analizie podlegała także prawidłowość postanowień owu stosowanych 
przez zakłady ubezpieczeń, jednak w szerszym zakresie objęte zostały nim tylko 
owu stosowane w ubezpieczeniach na życie z elementem inwestycyjnym. 
Weryfikacja owu miała miejsce także w trakcie przeprowadzanych kontroli, jednak 
stwierdzono opóźnienia w procesie sprawdzania wdrożenia zaleceń wydanych po 
kontroli i podejmowania innych czynności nadzorczych, co powodowało obniżenie 
ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. Niska istotność aspektów 
związanych z ochroną interesów klienta przyjmowana w procesie BION zapewniała 
jedynie w ograniczonym stopniu wpływ tych zagadnień na ocenę ogólną zakładu 
ubezpieczeń. Powodowało to, że nawet przy występowaniu nieprawidłowości  
w znaczącej skali brak było ścisłej korelacji pomiędzy niedostatecznymi ocenami 
prawidłowości relacji zakładów ubezpieczeń z klientami a intensywnością działań 
nadzorczych w celu usunięcia nieprawidłowości.  

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

2.1 Rozpatrywanie zgłoszeń klientów zakładów ubezpieczeń 

1) W UKNF obowiązują sformalizowane procedury określające zasady postępowania  
w zakresie przyjmowania sygnałów dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
podmiotów nadzorowanych. W Urzędzie od 1 marca 2016 r. obowiązywała 
Instrukcja postępowania ze skargami oraz zgłoszeniami nieprawidłowości 
rynkowych wnoszonymi do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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działalności podmiotów nadzorowanych (Instrukcja)15. Instrukcja dotyczyła 
postępowania ze skargami oraz innymi zgłoszeniami nieprawidłowości rynkowych 
przez odbiorcę usług finansowych (m.in. sygnały klientów zakładów ubezpieczeń) 
lub organ państwa oraz organizację społeczną. W rozumieniu tej Instrukcji sygnały 
dotyczące nieprawidłowości w działalności podmiotów sektora ubezpieczeń 
wnoszone do Urzędu przez powyższe podmioty były zgłoszeniami nieprawidłowości 
rynkowej (zgłoszenia). 
Instrukcja w stosunku do zgłoszeń przewidywała m.in. dokonanie ich analizy  
i udzielenie odpowiedzi, podejmowanie czynności wyjaśniających w sprawach tych 
zgłoszeń oraz działań nadzorczych zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych 
nieprawidłowości. Analiza zgłoszeń powinna uwzględniać weryfikację w celu wyboru 
spraw do dalszego procedowania. Kryteria stosowane w trakcie weryfikacji zgłoszeń 
powinny uwzględniać czy dotyczą one przypadków indywidualnych czy mają 
charakter negatywnych praktyk występujących w danym podmiocie lub całym 
sektorze. W analizie końcowej pracownicy dokonywali wyboru spraw do dalszego 
procedowania w oparciu o kryteria skali, stopnia i przyczyn nieprawidłowości. 
Procedura postępowania ze skargami nie przewiduje jednak dokumentowania 
sposobu ich analizy i kwalifikowania do kategorii spraw, które powinny być 
przedmiotem dalszych działań nadzorczych UKNF. Jako formę dokumentowania 
wyników przeprowadzonych analiz UKNF wskazywał analizy okresowe dotyczące 
praktyk sprzedażowych zakładów ubezpieczeń i problemów systemowych podjętych 
przez nadzór, decyzje o nałożeniu kar na zakłady ubezpieczeń a także wydawane 
zalecenia. Brak dokumentowania uzasadniany był racjonalnością postępowania  
ze zgłoszeniami uwzględniającym znaczącą liczbę zgłoszeń o nieprawidłowościach 
w porównaniu z liczbą pracowników (4-6 osób) wykonujących to oraz inne zadania.   

Zdaniem NIK, taki sposób realizacji tego zadania powoduje, że brak jest możliwości 
weryfikacji przesłanek niezakwalifikowania zgłoszonych nieprawidłowości do grupy 
zagadnień o znaczeniu systemowym wymagającym dalszego procedowania.  
W związku z tym NIK ponawia swoją uwagę dotyczącą zasadność zmiany 
procedury dokumentowania rozpatrywania skarg, tak aby w sposób niebudzący 
wątpliwości można było ocenić zakres i poprawność działań podejmowanych przez 
pracowników rozpatrujących skargi. Rozważenie takiej zmiany Przewodniczący KNF 
deklarował w odpowiedzi z dnia 30 kwietnia 2018 r. na wystąpienia NIK po kontroli 
Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem 
walutowym. 

 (dowód: akta kontroli str. 4553, 4557-4568, 5383-5384) 

UKNF nie rozstrzygał sporów i nie zajmował stanowiska w indywidualnych sprawach 
ani nie interpretował przepisów prawa na potrzeby uczestników rynku finansowego 
wskazane w konkretnych skargach. Takie postępowanie uzasadniał przyjętą 
wykładnią systemową przepisów, zgodnie z którą  nie ma uprawnień do ingerencji w 
przedmiot sporu pomiędzy zakładem ubezpieczeń a jego klientem. W sprawach 
sporów indywidualnych w trakcie kontroli Urząd wskazał Rzecznika Finansowego 
jako uprawnionego do podejmowania działań w zakresie ochrony klientów 
podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje  
na podstawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 
i o Rzeczniku Finansowym. Otrzymywane zgłoszenia na praktyki zakładów 
ubezpieczeń, Urząd traktował jako sygnały o dostrzeżonych nieprawidłowościach na 
rynku ubezpieczeniowym, które były analizowane pod kątem występowania 

                                                      
15 Przed tą datą od czerwca 2012 r. obowiązywała, trzykrotnie zmieniana, wewnętrza Instrukcja postępowania ze skargami 

wnoszonymi do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przez nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego  
na działalność podmiotów nadzorowanych. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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problemów mogących rodzić negatywne konsekwencje dla szerokiego grona 
odbiorców usług finansowych. Taki sposób postępowania ze zgłoszeniami UKNF 
uzasadniał tym, że treść art. 329 ustawy o dur, dotycząca zadań organu nadzoru  
w stosunku do zakładów ubezpieczeń, odwołuje się jedynie w sposób ogólny  
do ochrony interesów uczestników rynku, bez wskazania, w jaki sposób należy  
te zadania realizować.  

(dowód: akta kontroli str. 4553- 4554, 5383-5384) 
Taki nieinterwencyjny charakter postępowania ze zgłoszeniami nieprawidłowości  
w działalności zakładów ubezpieczeń znajduje potwierdzenie w zbadanej próbie 
sposobu postępowania z 30 zgłoszeniami wybranymi z grupy najczęściej 
występujących naruszeń. 
Tylko w jednym przypadku UKNF przedstawił, przesyłającej zgłoszenie kancelarii 
prawnej, stanowisko merytoryczne co do zgłoszonego problemu we współpracy  
z zakładem ubezpieczeń. W pozostałych odpowiedziach do zgłaszających 
nieprawidłowości Urząd nie prezentował stanowiska merytorycznego ani oceny 
problemu zawartego w skardze. Urząd standardowo informował przesyłających 
zgłoszenia, że są one traktowane jako sygnał o funkcjonowaniu rynku finansowego  
i dostrzeżonych nieprawidłowościach, a także że będą wykorzystane do analizy oraz 
oceny poprawności działania podmiotów nadzorowanych. Urząd wskazywał 
również, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności podmiotu 
nadzorowanego wskazujących na stosowanie praktyk naruszający interesy klientów, 
gromadzone informacje stanowią podstawę do podejmowania odpowiednich 
systemowych działań nadzorczych, mających na celu wyeliminowanie tych praktyk. 
W odpowiedziach do przesyłających zgłoszenia Urząd wskazywał powiatowych  
i miejskich rzeczników konsumentów oraz Rzecznika Finansowego jako podmioty, 
do których mogą zwrócić się o pomoc. UKNF informował także o możliwości 
rozwiązania sporu przez Sąd Polubowny przy KNF, w drodze pozasądowego 
postępowania prowadzonego przez Rzecznika Finansowego i sądy powszechne. 
W 25 zbadanych przypadkach UKNF wystąpił do zakładów ubezpieczeń z żądaniem 
przekazania wyjaśnień na temat przedmiotu skargi i ustosunkowania się do 
prezentowanych zarzutów podniesionych w zgłoszeniach. W 14 przypadkach Urząd 
udzielił odpowiedzi zgłaszającym nieprawidłowości przed otrzymaniem wyjaśnień od 
zakładów ubezpieczeń. Potwierdza to, że celem UKNF nie było wyjaśnianie 
indywidualnych spraw. W wyniku wystąpień w siedmiu przypadkach nastąpiła 
zmiana praktyki stosowanej przez zakłady ubezpieczeń na korzyść skarżącego. 
Urząd w pięciu przypadkach nie występował do zakładów ubezpieczeń  
o wyjaśnienia dotyczące zgłoszeń nieprawidłowości co uzasadnił tym, że sygnały te 
pełnią jedynie rolę źródła informacji o możliwości wystąpienia pewnych 
niepożądanych praktyk w działalności danego podmiotu, natomiast nie wiążą się  
z obowiązkiem występowania do tego podmiotu o wyjaśnienia.  

 (dowód: akta kontroli str. 5237, 5241, 5249, 5251, 5252, 5397-5398) 

Spośród 30 zbadanych zgłoszeń możliwych nieprawidłowości rynkowych Urząd 
podjął działania nadzorcze w jednym przypadku. W związku ze stwierdzonymi w 
działalności zakładu ubezpieczeń nieprawidłowościami polegającymi na 
nieterminowej likwidacji szkód, zgłoszenie to, wraz z 40 innymi zgłoszeniami, 
stanowiło podstawę przygotowania wniosku o nałożenie kary na członków zarządu 
zakładu ubezpieczeń.  

(dowód: akta kontroli str. 5392)  

2) Zgodnie z Instrukcją za analizę informacji zgromadzonych w trakcie wyjaśniania 
zgłoszeń klientów zakładów ubezpieczeń pod kątem identyfikowania praktyk 
naruszających: przepisy prawa, interesy ubezpieczających, ubezpieczonych  
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i uprawnionych z umów ubezpieczenia odpowiedzialny był Wydział Analiz Praktyk 
Rynkowych i Wsparcia Nadzoru I. Wyniki najważniejszych analiz problemów 
wynikających z sygnałów o nieprawidłowościach w poszczególnych zakładach wraz 
ze wskazaniem podejmowanych czynności, w tym propozycji działań nadzorczych, 
prezentowane były w latach 2014-2016 w raportach kwartalnych, a od początku 
2017 r. w raportach półrocznych. Raporty te przedstawiane były kierownictwu UKNF  
oraz departamentom realizującym zadania nadzorcze i inspekcyjne.  

(dowód: akta kontroli str. 4597, 4623-4648) 

Według informacji przekazanych przez UKNF zidentyfikowane naruszenia interesów 
ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia stanowiły 
podstawę do podejmowania czynności kontrolnych i innych działań nadzorczych 
mających na celu wyeliminowanie tych praktyk w przyszłości, tj. wydania zaleceń dla 
zakładu ubezpieczeń i wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na zakład 
ubezpieczeń. Przykładowo w wyniku stwierdzenia naruszenia terminu wypłaty 
odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych (naruszenia art. 14 
ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych) w okresie do 2014 r.  
do I kwartału 2018 r. wobec 20 zakładów ubezpieczeń UKNF przygotował 121 
wniosków o nałożenie kar. W okresie tym KNF w drodze 46 decyzji 
administracyjnych nałożyła na zakłady ubezpieczeń kary pieniężne o wartości 
ogółem 8.930 tys. zł, które były wynikiem wniosków dotyczących 21 zakładów 
ubezpieczeń. Ponadto w badanym okresie w wyniku zgłoszeń poszkodowanych 
UKNF do sześciu zakładów ubezpieczeń skierował zalecenia zaprzestania praktyk 
naruszających interesy ubezpieczonych, uprawnionych z umów ubezpieczenia. 
Zalecenia te w pięciu przypadkach zostały przyjęte przez zakłady ubezpieczeń,  
a w jednym zakład ubezpieczeń poinformował o zaprzestaniu stosowania 
nieprawidłowej praktyki.  

(dowód: akta kontroli str. 4598-4599, 4651-4735) 

Według stanu z lipca 2018 r. analizą zgłoszeń o nieprawidłowościach w działalności 
podmiotów rynku ubezpieczeniowego otrzymywanych od nieprofesjonalnych 
uczestników tego rynku w DPS zajmowało się pięciu pracowników. Oznacza to,  
że można szacować, iż jeden pracownik miał do obsługi miesięcznie przeciętnie 
ponad 50 zgłoszeń16 dotyczących podmiotów rynku ubezpieczeniowego (oprócz 
tego pracownicy ci rozpatrywali także sygnały otrzymywane od odbiorców usług na 
rynkach kapitałowym i emerytalnym, jak również wykonywali inne obowiązki 
związane z realizacją zadań komórki organizacyjnej, w której byli zatrudnieni). W 
związku z faktem, że od 2017 r. liczba pracowników realizujących te zadania 
zmniejszyła się o dwie osoby (zmniejszeniu uległa także liczba osób rozpatrujących 
sygnały z innych sektorów rynku finansowego) Kierownictwo DPS sugerowało 
Przewodniczącemu KNF rozważenie zasadności ograniczenia obsługi zgłoszeń 
wpływających  
od uczestników rynku finansowego. Zdaniem DPS, mniejsze zaangażowanie  
w rozpatrywanie zawiadomień, co do których UKNF nie znajduje podstaw  
do podejmowania interwencji w sprawach indywidualnych, umożliwiłoby zwiększenie 
zadań związanych z analizą nieprawidłowości wynikających z wpływającej 
korespondencji oraz podejmowania działań nadzorczych. Za ograniczeniem 
działalności skargowej, zdaniem DPS, przemawiało przekonanie o niskiej 
rzeczywistej efektywności prowadzonej korespondencji skargowej oraz 

                                                      
16 Oszacowanie to uwzględnia liczbę 11.587 zgłoszeń o potencjalnych naruszeniach interesów klientów zakładów ubezpieczeń 

z cztery i pół letniego okresu od początku 2014 r. do I połowy 2018 r., przy założeniu niepełnych jedenastu miesięcy pracy  
w roku.  
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niezasadności skupiania się wydziałów analitycznych na bieżącej obsłudze 
korespondencji ze skarżącymi, kosztem dokonywania analiz przekrojowych.  

(dowód: akta kontroli str. 7085, 7091-7094, 7170-7205) 

Zdaniem NIK, UKNF nie powinien rezygnować z obsługi zgłoszeń uczestników 
rynku finansowego, ponieważ w ten sposób ograniczy możliwość głębszej 
weryfikacji zasadności zgłaszanych potencjalnych problemów. Pod uwagę należy 
również brać, rozważane przez DPS, ryzyko reputacyjne związane z zaniechaniem. 
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  
ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na 
tym rynku nadała KNF statusu państwowej osoby prawnej, która ustala swój budżet 
samodzielnie przedkładając do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów. UKNF 
powinien wykorzystać te zmiany, aby przedstawić projekty budżetu umożliwiający 
dostosowanie zasobów kadrowych do wykonywanych zadań przez KNF.  

3) Najliczniejsza grupa zgłoszeń dotyczyła nieprawidłowości związanych z umowami 
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  
W badanym okresie stanowiły one około 74% ogólnej liczby zgłoszeń w dziale II. 
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. Najczęściej 
zgłaszane nieprawidłowości polegały na opieszałości w likwidacji szkód, odmowie 
zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego za okres oczekiwania na oględziny 
uszkodzonego pojazdu oraz długiego czasu oczekiwania przez warsztat naprawczy 
na zweryfikowany kosztorys naprawy. Klienci skarżyli się także, że pomimo złożenia 
w terminie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, zakłady zawierały następną 
umowę na kolejny okres. 

(dowód: akta kontroli str. 4591-4592, 5780, 5836) 

Problemy zgłaszane przez klientów zakładów ubezpieczeń, inne podmioty  
i samodzielnie zidentyfikowane przez organ nadzoru stanowiły podstawę 
przygotowania przez UKNF Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń 
komunikacyjnych. KNF oczekiwał wdrożenia standardów wskazanych w Wytycznych 
nie później niż do 31 marca 2015 r. W Wytycznych KNF uwzględniła większość 
uwag (15 w całości, cztery w części przy pięciu nieuwzględnionych uzupełnionych 
komentarzem wskazującym na powód nieuwzględnienia) zgłoszonych przez 
Rzecznika Ubezpieczonych, który dokument ten ocenił pozytywnie.  

 (dowód: akta kontroli str. 5286-5287, 5367-5379, 5439-5449, 6898-6910)  

W okresie od 16 czerwca 2015 r. do 15 lipca 2017 r. UKNF przeprowadził kontrole 
problemowe w 18 zakładach oraz jednym oddziale zagranicznego zakładu 
ubezpieczeń, oceniając na bazie akt szkodowych zakres wdrożenia kluczowych 
Wytycznych oraz przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły naruszenia, zawartych w Wytycznych 
standardów będących odniesieniem do przepisów i utrwalonego orzecznictwa 
sądów. Naruszenia dotyczyły art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych poprzez uchybienie terminom wypłaty odszkodowań lub 
niewskazanie podstawy prawnej uzasadniającej częściową odmowę wypłaty 
odszkodowania, art. 29 ust. 1 ustawy o dur poprzez niepoinformowanie osoby 
występującej z roszczeniem o wymaganych dokumentach w celu ustalenia 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego 
poprzez wypłatę zaniżonego odszkodowania. W sformułowanych zaleceniach 
zakłady ubezpieczeń były zobowiązywane do usunięcia nieprawidłowości oraz DIU 
formułował do DPP wnioski o nałożenie kar pieniężnych. Mimo powyższych działań 
cały czas na rynku ubezpieczeń występowały powyższe nieprawidłowości. 
Świadczyć o tym może liczba naruszeń, które UKNF uznał jako uzasadniające 
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wystąpienie z wnioskami o nałożenie kar na zakłady ubezpieczeń. W szczególności 
w poszczególnych latach okresu od 2014 r. do 2017 r. stwierdzono odpowiednio 
291, 305, 116 i 227 naruszeń17 art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 5439, 5457, 5471, 5476, 5481, 5488, 5494, 5999) 

Zadaniem DPS utrzymująca się liczba naruszeń art. 14 ust. 1-3 ustawy  
o ubezpieczeniach obowiązkowych nie musi świadczyć o utrzymywaniu się na 
stałym poziomie tych naruszeń. Wynika to z faktu, że naruszenia mogły mieć 
miejsce w latach wcześniejszych niż rok ich zgłoszenia, co może być skutkiem 
działalności kancelarii odszkodowawczych oraz rozwoju zarówno świadomości 
poszkodowanych, jak i orzecznictwa w zakresie roszczeń im przysługujących. 
Dlatego UKNF zakłada, że realna ocena skuteczności podejmowanych działań 
będzie możliwa dopiero w latach 2020-2021. Zdaniem NIK, poprawa sytuacji  
i zmniejszenie liczby naruszeń popełnianych przez zakłady ubezpieczeń może być 
zbyt optymistycznym oczekiwaniem, zwłaszcza mając na uwadze, że nie nastąpiła 
istotna poprawa w postępowaniu zakładów ubezpieczeń pomimo długoletniego 
zwracania przez KNF uwagi na te zagadnienia w ramach sprawowanego nadzoru. 
W tej sytuacji, zdaniem NIK, zagadnienia te powinny być traktowane przez KNF jako 
obszar o podwyższonym ryzyku i podlegać dalszemu systematycznemu 
monitoringowi. 

Rzecznik Finansowy w raporcie Wytyczne nadzorcze w sprawie likwidacji szkód 
komunikacyjnych a praktyki zakładów ubezpieczeń z października 2017 r. (Raport) 
ocenił krytycznie skuteczność Wytycznych18. Ocenę taką sformułował w oparciu  
o analizę 115 postępowań likwidacyjnych szkód komunikacyjnych. Jako dodatkowy 
argument na uzasadnienie tej tezy Rzecznik Finansowy wskazał dane Ministerstwa 
Sprawiedliwości z lat 2015-2017, wskazujące na istotny wzrost z 109.035  
do 190.336 liczby sporów sądowych dotyczących likwidacji szkód z OC ppm oraz 
roszczeń  z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego. Zdaniem Rzecznika 
Finansowego, świadczyło to o systemowym problemie nienależytego wykonania 
przez ubezpieczycieli umów ubezpieczenia OC ppm. UKNF prezentował 
stanowisko, że ograniczenie liczby sporów pomiędzy zakładami ubezpieczeń  
a poszkodowanymi może być osiągnięte jedynie poprzez zmianę przepisów prawa 
tak, aby w każdym przypadku określenie wysokości należnego odszkodowania 
możliwe było bez odwoływania się do wiedzy eksperckiej rzeczoznawcy 
motoryzacyjnego. Jednak Urząd nie przedstawił propozycji regulacji w tym zakresie. 
Jednocześnie KNF prezentował stanowisko, że ponieważ zawarte w Wytycznych 
standardy w zakresie likwidacji szkód z umów ubezpieczenia OC ppm i oczekiwania 
nadzorcze w tym zakresie były odzwierciedleniem przepisów prawa i utrwalonego 
orzecznictwa sądów powszechnych, brak było przesłanek uzasadniających 
modyfikację lub zrewidowanie ich treści, gdyż od uchwalenia Wytycznych,  
tj. 16 grudnia 2014 r. brak było istotnych zmian legislacyjnych w zakresie prawa 
dotyczącego likwidacji szkód komunikacyjnych. 

Zdaniem NIK, ponieważ UKNF w wyniku działań nadzorczych miał świadomość 
nieprawidłowości związanych z likwidacją szkód z OC ppm, co świadczy  
o niedostatecznej skuteczności przyjętych Wytycznych powinien skierować  

                                                      
17  Dane na podstawie wewnętrznych raportów UKNF dotyczących skarg na podmioty nadzorowane w okresie od 2014 r.  

do 2017 r. 
18  Rzecznik Finansowy m.in. zaobserwował  brak realizacji zaleceń płynących z Wytycznych dotyczących likwidacji szkód  

z ubezpieczeń komunikacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności powinności przekazywania uprawnionemu 
informacji o możliwości zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu niezależnie od formy i trybu 
zgłoszenia roszczenia (patrz str. 156 Raportu). 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności 

Opis stanu 
faktycznego 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

  19 

 

do Ministra Finansów postulaty zmiany przepisów umożliwiających zmniejszenie  
skali sporów pomiędzy ubezpieczonymi i zakładami ubezpieczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 5352-5353, 5435-5436, 5438, 5698-5699) 

W związku z powyższym Raportem pomiędzy UKNF a Rzecznikiem Finansowym 
powstały kontrowersje dotyczące zakresu danych, jakie Rzecznik powinien 
przekazywać do UKNF. Rzecznik uważał, iż przekazane dane wystarczały  
do jednoznacznego zidentyfikowania wskazanych umów ubezpieczenia, przy 
realizacji których zakłady ubezpieczeń naruszyły wytyczne, bo zawierały numery 
szkód w zakładzie ubezpieczeń. Natomiast UKNF w pismach kierowanych  
do Rzecznika Finansowego 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. Urząd, po otrzymaniu 
Raportu, prowadził z zakładami postępowanie wyjaśniające, wzywając 1 lutego 
2018 r. 15 zakładów wskazanych w Raporcie o przedstawienie szczegółowych 
danych i informacji na temat opisanych w Raporcie postępowań likwidacyjnych 
szkód. O prowadzonych postępowaniach UKNF nie poinformował Rzecznika 
Finansowego. Na podstawie analizy otrzymanych odpowiedzi UKNF poinformował 
Rzecznika Finansowego w dniu 16 marca 2018 r., że spośród wskazanych przez 
Rzecznika 112 wadliwie prowadzonych postępowań likwidacyjnych, jedynie  
w 7 przypadkach data wydania decyzji o wypłacie odszkodowania była późniejsza 
niż data terminu na wdrożenie zaleceń organu nadzoru.  

Powyższe działania UKNF pozwalają stwierdzić, że Urząd mógł sam uzyskać 
potrzebne dane o likwidacji szkód wskazanych w Raporcie i w związku z tym 
bezpodstawne było występowanie o ich zebranie przez Rzecznika Finansowego. 
Taki sposób postępowania opóźnia podejmowanie działań i nie buduje dobrych 
relacji we współpracy z Rzecznikiem Finansowym. Rozważenia wymaga także 
zakres i sposób informacji przekazywanych przez UKNF do Rzecznika Finansowego 
o sposobie reakcji na wskazane potencjalne nieprawidłowości w działalności 
zakładów ubezpieczeń. Brak informacji o podjęciu działań może być odebrany przez 
Rzecznika Finansowego jako brak wsparcia w działaniach podejmowanych w celu 
ochrony konsumentów i ignorowanie jego wysiłków. 
Ponadto, zdaniem NIK, stanowisko UKNF podnoszące, że w przypadku 112 
postępowań szkodowych nie można mówić o naruszeniu Wytycznych, ponieważ 
zakłady ubezpieczeń ich jeszcze nie wdrożyły, jest niekorzystne z punktu widzenia 
ochrony interesów ubezpieczonych. Mając na uwadze, że Wytyczne zostały wydane 
w grudniu 2014 r. i zawierały wymóg wdrożenia do 31 marca 2015 r. to pośród 
spraw wskazanych przez Rzecznika Finansowego znajdowały się szkody 
likwidowane w 2016 r. Organ nadzoru powinien bardziej zdecydowanie egzekwować 
termin wdrażania Wytycznych tak, aby szybko eliminować sposób postępowania 
zakładów ubezpieczeń powodujący osłabienie ochrona interesów ubezpieczonych. 

 (dowód: akta kontroli str. 5337-5339, 5361, 5439, 5450-5452)  

2.2 Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami 
kapitałowymi.  

1) Wartość rynkowa aktywów netto ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym wzrosła z 28,1 mld zł na koniec 2006 r. do 53,6 mld zł na 
koniec III kwartału w 2018 r. Ubezpieczenia te były jednym z głównych powodów 
zawiadomień kierowanych do UKNF przez klientów zakładów ubezpieczeń. Liczba 
zgłoszeń w okresie od początku 2014 r. do 30 kwietnia 2018 r. dotyczących 

Opis stanu 
faktycznego 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności 

Opis stanu 
faktycznego 



 

  20 

 

ubezpieczeń z UFK wyniosła łącznie 1056 i dotyczyła postanowień, ustalających 
wysokie koszty administracyjne i opłaty likwidacyjne stosowane w przypadku 
przedterminowego wycofania się konsumenta z umowy ubezpieczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 4578-4582, 5078, 6972) 

Organ nadzoru prezentował niejednolitą opinię, co do oceny pobieranych przez 
zakłady ubezpieczeń opłat likwidacyjnych w przypadku przedterminowego 
wycofania się konsumenta z umowy ubezpieczenia na życie z UFK.  
W wyniku przeprowadzonej w 2006 r. kontroli wzorców umów ubezpieczenia na 
życie z UFK UOKiK stwierdził między innymi, że zakłady ubezpieczeń powszechnie 
stosowały postanowienia przewidujące, iż wypowiedzenie przez konsumenta umowy 
ubezpieczenia na życie, w tym z funduszem inwestycyjnym, w pierwszych latach jej 
trwania, wiąże się z koniecznością poniesienia przez niego wysokich kosztów. 
Powyższe ustalenia nie znalazły się w raporcie z września 2006 r.19, który 
zamieszczony został na stronie UOKiK, z uwagi na stanowisko Urzędu Komisji 
Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (UKNUiFE), wyrażone w piśmie  
z 21 sierpnia 2006 r. W opinii przekazanej UOKiK organ nadzoru, zastrzegając 
ogólny charakter opinii, wskazał między innymi, że stosowanie w umowach 
ubezpieczeń na życie postanowień, przewidujących utratę przez konsumentów 
niemal całości środków, jest powszechną praktyką stosowaną na całym świecie  
i wiąże się w szczególności z ponoszeniem przez zakłady ubezpieczeń znacznych 
kosztów administracyjnych, a także innych, związanych z wypowiedzeniem umowy 
ubezpieczenia. Zmiana stanowiska organu nadzoru nastąpiła w 2011 r. W wyniku 
własnych analiz UKNF poinformował UOKiK o wątpliwościach odnośnie  
do stosowanej przez jeden z zakładów ubezpieczeń opłaty likwidacyjnej, w związku 
z czym wnioskował o kontrolę przez UOKiK tych postanowień umownych pod kątem 
ich ewentualnej abuzywności. Uwzględniając powyższe stanowisko UOKiK 
zdecydował o podjęciu działań zmierzających do zakwestionowania możliwości 
pobierania przez ubezpieczycieli wysokich opłat likwidacyjnych, przy czym pierwsze 
postępowania wyjaśniające dotyczące nieprawidłowości, związanych  
z ubezpieczeniami na życie z UFK, Prezes UOKiK wszczął dopiero na przełomie 
2013 r. i 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 6911-6928) 

Zdaniem NIK, stanowisko zaprezentowane przez UKNUiFE w 2006 r., niezmienione 
przez UKNF do 2011 r. miało wpływ na postrzeganie przez instytucje uprawnione do 
ochrony konsumentów zagadnienia prawidłowości postanowień ubezpieczeń na 
życie z UFK. W konsekwencji przyczyniło się do wydłużenia procesu 
przeciwdziałania nieuczciwym praktykom, stosowanym przez ubezpieczycieli w 
zakresie ubezpieczeń na życie z UFK łącznie o ponad 7 lat  
w stosunku do ustaleń poczynionych w 2006 r. 

Po zmianie stanowiska UKNF uwzględniał tematykę postanowień wzorców umów 
ubezpieczeń na życie z UFK w prowadzonych działaniach. Urząd w okresie od 
czerwca 2014 r. do grudnia 2016 r., przeprowadził kontrole w sześciu zakładach 
ubezpieczeń wskazanych przez Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy”, które 
wnioskowało do Przewodniczącego KNF o podjęcie działań mających ochronić 
ubezpieczonych przed poniesieniem strat.  

 (dowód: akta kontroli str. 6803, 6815-6827) 

Tematyka przeprowadzonych kontroli w zakresie ubezpieczeń z UFK nie 
obejmowała jednak analizy warunków umów ubezpieczeń z UFK, a w szczególności 

                                                      
19  Raport z kontroli wzorców umownych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń, UOKiK, wrzesień 2006 r. 
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problematyki opłat likwidacyjnych, lecz dotyczyła m. in. rzetelności zamieszczenia  
w regulaminach badanych UFK informacji dotyczących charakterystyki aktywów 
wchodzących w skład UFK, weryfikacji poprawności informacji o wartości jednostek 
uczestnictwa poszczególnych UFK będących w ofercie zakładu, a także badanie 
zarządzania ryzykiem missellingu w jednym z zakładów ubezpieczeń. W pięciu 
zakładach stwierdzono naruszenie interesów ubezpieczonych, polegające m.in. na 
prowadzeniu działalności niezgodnie z zawartymi umowami, wyznaczaniu wartości 
jednostek uczestnictwa UFK niezgodnie z postanowieniami umów ubezpieczenia, 
błędnej wycenie wartości jednostek uczestnictwa UFK, zaniechaniu dokonywania 
korekt/wyrównań liczby jednostek na rachunkach lub dopłat do wypłaconych kwot  
z rachunków jednostek UFK dla klientów, błędnym sporządzaniu rocznych 
sprawozdań UFK oraz w jednym z zakładów wystąpieniu praktyk missellingu20 
stanowiących naruszenie art. 21 ust. 3 i 4 ustawy o dur i Rekomendacji KNF 
dotyczącej adekwatności produktu21. W związku z tymi nieprawidłowościami organ 
nadzoru skierował do zakładów stosowne zalecenia. UKNF, wyjaśniając brak 
kontroli postanowień wzorców umów ubezpieczeń z UFK dotyczących opłaty 
likwidacyjnej, wskazywał m.in. na brak legitymacji procesowej KNF  
do występowania do sądu o dokonanie kontroli postanowień wzorców umów 
(zarówno kontroli abstrakcyjnej, jak i incydentalnej). NIK zauważa jednak,  
że legitymacją procesową dysponował (a w przypadku kontroli incydentalnej nadal 
dysponuje) Przewodniczący KNF. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o nadzorze nad 
rynkiem finansowym w sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych 
z uczestnictwem w obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów 
wykonujących działalność na tym rynku Przewodniczącemu KNF przysługują 
uprawnienia prokuratora wynikające z przepisów ustawy Kodeks postępowania 
cywilnego22 (Kpc). W myśl art. 7 Kpc prokurator – a zatem w sytuacji, o której mowa 
w art. 6 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i Przewodniczący KNF – 
może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział  
w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego 
ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W związku  
z tym, mimo że Przewodniczący KNF nie był wprost wymieniony, jako podmiot 
uprawniony do występowania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
z pozwem o uznanie postanowień wzorca umowy (np. umowy ubezpieczenia)  
za niedozwolone, na podstawie powyższych przepisów mógł do 17 kwietnia 2016 r., 
tj. daty gdy nastąpiła zmiana modelu kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców 
umów (z sądowego na administracyjno-sądowy), wystąpić z takim powództwem. 
Poza tym Przewodniczący KNF mógł i nadal może (jeśli według jego oceny byłoby 
to uzasadnione choćby ze względu na ochronę uczestników rynku 
ubezpieczeniowego) wystąpić z powództwem w celu tzw. kontroli incydentalnej 
postanowień umowy ubezpieczenia. Kontrola incydentalna dotyczy konkretnego 
stanu faktycznego (konkretnej umowy), a wydane w jej wyniku orzeczenie sądu 
wywołuje skutki jedynie pomiędzy stronami procesu. 
Zgodnie z art. 366 ust. 2 ustawy o dur KNF może wprowadzić zakazy lub 
ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży 
niektórych produktów ubezpieczeniowych posiadających cechy inwestycyjne,  
tj. KNF wprowadza zakazy lub ograniczenia, o których mowa w art. 17 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia  
                                                      
20  Kontrola UKNF wykazała, że zakład ubezpieczeń zawarł dziewięć umów ubezpieczeń z UFK, w procesie sprzedaży których 

klienci w ankiecie wypełnianej przed zakupem polisy zaznaczyli odpowiedź – „jestem zainteresowany okresem 
inwestowania środków trwającym powyżej 2 do 5 lat”. Tymczasem umowy zostały zawarte na okresy istotnie dłuższe 
wynoszące maksymalnie nawet 64 lat. 

21  Uchwała nr 228/2016 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie rekomendacji dla zakładów 
ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu (Dz. Urz. KNF poz. 10). 

22  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.). 
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26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych23 (rozporządzenie PRIIP). Jednak UKNF nie przyjął do 
planu kontroli na 2018 r. badania problematyki warunków produktów w zakresie 
ubezpieczeń z UFK, wskazując, że prace nad tworzeniem tego planu odbywały się 
w 2017 r., gdy rozporządzenie PRIIP nie musiało być jeszcze stosowane, a co za 
tym idzie nie ukształtowała się jeszcze żadna praktyka w zakresie stosowania tego 
aktu prawnego. W ocenie Urzędu zgłoszone propozycje były o wyższym priorytecie 
nadzorczym.  

 (dowód: akta kontroli str. 3372, 4641-4643, 4653-4717, 6803, 6815-6827, 6846-
6848, 7006) 

W II półroczu 2017 r. UKNF przeprowadził analizę 785 owu 20 zakładów 
ubezpieczeń w zakresie realizacji obowiązku określenia w umowie ubezpieczenia  
na życie z UFK: tytułów i wysokości opłat pobieranych ze składek 
ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub przez 
umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
(art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o dur), wysokości opłat pobieranych przez zakład 
ubezpieczeń (art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o dur). W wyniku analizy organ nadzoru nie 
stwierdził naruszenia przepisów ustawy o dur. 

(dowód: akta kontroli str. 5845, 5997) 

2) KNF pomimo stwierdzenia licznych nieprawidłowości naruszających interesy 
klientów zakładów ubezpieczeń, którzy nabyli ubezpieczenia na życie z UFK,  
nie prowadziła postępowań administracyjnych w celu nałożenia kar pieniężnych na 
zakłady ubezpieczeń dopuszczające się tych naruszeń. UKNF podkreślał, że KNF 
nie jest właściwym organem do nakładania kar pieniężnych na zakłady ubezpieczeń 
za stosowanie we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych 
postanowień umownych, stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów. Zdaniem UKNF, kompetencje w zakresie nakładania ww. kar 
pieniężnych zostały przyznane Prezesowi UOKiK w art. 106 ust. 1 pkt 3a ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów24.  
W 2014 r. i 2015 r. DIU w wyniku kontroli przeprowadzonych w dwóch zakładach 
ubezpieczeń, w których stwierdzono m.in. stosowanie missellingu przy sprzedaży 
ubezpieczeń z UFK, wnioskował o nałożenie przez KNF na te zakłady kar 
pieniężnych. Postępowania w sprawie tych wniosków nie były przeprowadzone, 
ponieważ zdaniem DPP wnioski DIU w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych były 
przedwczesne, gdyż koniecznym było najpierw zastosowanie środka nadzorczego  
w postaci zaleceń pokontrolnych i weryfikacji, czy zalecenia zostały faktycznie 
wykonane.  

(dowód: akta kontroli str. 4602, 6933-6939, 6996, 6998-7005, 7010-7012) 

UKNF w przeprowadzonych w badanym okresie 23 kontrolach w zakładach 
ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie z UFK (z wyłączeniem spraw  
w zakresie opłat likwidacyjnych) w 15 zakładach stwierdził naruszenie interesów 
ubezpieczonych. Wydał w związku z tym zalecenia dotyczące usunięcia 
nieprawidłowości związanych m.in. z błędną wyceną wartości jednostek 
ubezpieczeniowych, brakiem w owu postanowień określających terminy wypłaty 
kwoty wykupu ubezpieczenia, dokonywaniem wypłat kwoty wykupu w terminach 
niezgodnych z warunkami umowy, z nieprawidłową wyceną aktywów netto 
                                                      
23  Dz. Urz. UE L 352 z 09.12.2014, str. 1, ze zm. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane od 

dnia 1 stycznia 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich. 
24  Dz.U. z 2018 r. poz. 798, ze zm. 
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związanych z UFK, pobieraniem opłaty za zarządzanie w sposób niezgodny  
z postanowieniami umów, ze zmianą zasad wyliczania wartości wykupu, bądź 
nieprzestrzeganiem tych zasad, oraz stosowaniem w 3 przypadkach misselingu,  
tj. przedstawieniem oferty ubezpieczenia niedostosowanej do potrzeb 
ubezpieczających. UKNF nie przeprowadził kontroli sprawdzających w tych  
15 zakładach ubezpieczeń celem zweryfikowania usunięcia ustalonych 
nieprawidłowości. DIU wyjaśnił, że nie przeprowadzono kontroli sprawdzających, 
gdyż brak było zgłoszenia potrzeby wykonania kontroli w tym zakresie w ramach 
przygotowania rocznych planów pracy. Natomiast w ramach monitorowania 
wykonania zaleceń pokontrolnych przez departament nadzoru Urząd otrzymywał od 
zakładów informację o sposobie wykonania zaleceń wraz ze stosowną 
dokumentacją potwierdzającą fakt ich wykonania.  

(dowód: akta kontroli str. 6933, 6998-7005) 

3) W celu zwiększenia ochrony interesów klientów rynku ubezpieczeń KNF przyjęła  
i opublikowała wytyczne i rekomendacje, mające stanowić dla zakładów 
ubezpieczeń zbiór wymogów służących zapewnieniu uczciwego traktowania 
klientów w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i zapewnienia 
lepszego ich dostosowania do potrzeb ubezpieczonych. Wytyczne dla zakładów 
ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń z 24 czerwca 2014 r.25 zalecały 
zakładom ubezpieczeń wdrożenie procedur postępowania zapobiegających 
oferowaniu produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych niedostosowanych do 
charakterystyki indywidualnych potrzeb i możliwości klientów. Wytyczne wskazywały 
m.in., iż zakład ubezpieczeń nie powinien wypłacać wynagrodzenia podmiotom 
odpowiedzialnym za dystrybucję ubezpieczeń innym niż pośrednicy 
ubezpieczeniowi oraz że wydatki w tytułu prowizji agencyjnej (prowizji pośrednika 
ubezpieczeniowego) powinny być równomierne rozłożone w czasie. Takie wymogi 
wobec zakładów ubezpieczeń zostały później zawarte w art. 1826 oraz art. 23 i 2427 
ustawy o dur. W dniu 22 marcu 2016 r. KNF wydała Rekomendacje dla zakładów 
ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu, zgodnie z którymi zakład 
powinien badać adekwatność produktu do potrzeb i możliwości klienta oraz 
eliminować praktyki sprzedażowe prowadzące do oferowania produktów 
nieadekwatnych do potrzeb i możliwości klienta. Tego samego dnia KNF wydała 
również Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania 
produktem28. Celem rekomendacji było m.in. zapewnienie prawidłowego 
zarządzania konfliktem interesów w procesie projektowania, dystrybucji i obsługi 
produktów, co ma bezpośredni wpływ na jakość relacji zakładu ubezpieczeń  
z klientami.  
W celu zwrócenia uwagi na znaczenie zachowania dbałości, przejrzystości  
i jednoznaczności postanowień zawartych we wzorcach umownych produktów  
w zakresie usług finansowych stosowanych w obrocie z konsumentami, KNF 
wysłała 11 lutego 2014 r. i 11 lutego 2016 r. pisma do branżowych instytucji rynku 
finansowego m.in. do Polskiej Izby Ubezpieczeń. KNF w szczególności zwróciła 
uwagę, aby instytucje finansowe miały odpowiednie rozeznanie rynku, do którego 

                                                      
25  Uchwała nr 184/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dla 

zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń (Dz. Urz. KNF poz. 13). 
26  W ubezpieczeniu na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, ubezpieczający – co do zasady -nie 

może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony 
ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. 

27  W umowie ubezpieczenia na życie  zakład ubezpieczeń w zakresie wynagrodzenia pośrednika ubezpieczeniowego kieruje 
się zasadą równomiernego rozłożenia w czasie wydatków z tytułu prowizji pośrednika ubezpieczeniowego. 

28  Uchwała nr 229/2016 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie rekomendacji dla zakładów 
ubezpieczeń dotyczących systemu zarządzania produktem (Dz. Urz. KNF poz. 11). 
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adresowany jest produkt, pozwalające na lepsze dopasowanie oferty produktowej 
do potrzeb odbiorców i w ten sposób ograniczenie ryzyka missellingu.  

(dowód: akta kontroli str. 5070-5073, 6898-6910)  

2.3 Zmiany stawek obowiązkowego ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych 

Zagadnienie adekwatności kalkulacji składki OC ppm przez zakłady ubezpieczeń 
były przedmiotem analiz i działań nadzorczych KNF. Działania te obejmowały m.in. 
cykliczną ocenę stanu sektora ubezpieczeń i analizę wysokości taryf i rentowności 
ubezpieczeń komunikacyjnych. W wyniku analiz KNF w dniu 2 października 2012 r. 
wystosowała do zakładów ubezpieczeń pismo, w którym wskazała na wymóg 
stosowania w trakcie ustalania składki ubezpieczeniowej postanowień art. 18 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej określających, że składka ubezpieczeniowa 
powinna co najmniej zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów 
ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej 
zakładu ubezpieczeń. 
Na potrzebę podjęcia działań o charakterze administracyjno-prawnym przez KNF  
w związku ze spadkiem przypisu składek brutto, przy utrzymującym się poziomie 
wypłacanych odszkodowań i innych świadczeń wskazał Rzecznik Ubezpieczonych 
w piśmie z dnia 18 marca 2014 r. UKNF nie podzielił tego stanowiska wskazując,  
że wypłacalność sektora kształtowała się na bezpiecznym poziomie i chociaż wynik 
techniczny na ubezpieczeniach działu II grupy 10, obejmującej w szczególności OC 
ppm, pozostawał w 2013 ujemny, był on lepszy niż w 2012 r. Zakłady niwelowały 
stratę techniczną dochodami z działalności lokacyjnej.  
Odmienne od przedstawionych w piśmie do Rzecznika Ubezpieczonych wyniki 
analiz UKNF przedstawił w Raporcie z analizy składek ubezpieczeniowych  
i wyników technicznych w ubezpieczeniach komunikacyjnych z marca 2015 r.  
W przypadku wszystkich 18 zakładów ubezpieczeń istniały uzasadnione 
zastrzeżenia, co do sposobu kalkulacji składki w ubezpieczeniach OC działu II grupy 
10. Analiza wyników informacji z zakładów wykazała, że przeważająca liczba 
zakładów nie przedstawiła dowodów na to, że składka ubezpieczeń OC w dziale II 
grupie 10 była adekwatna do ponoszonych kosztów. Na 22 zakłady ankietowane 
przez UKNF stratę techniczną w latach 2011-2013 na ubezpieczeniach tej grupy 
wykazało 13 zakładów oraz 3 oddziały zagranicznych zakładów, natomiast zysk 
techniczny 6 zakładów. Najczęstszą przyczyną nieadekwatności składki 
ubezpieczeniowej w 14 zakładach/oddziałach zagranicznych zakładów było 
niedoszacowanie składki za ryzyko dla nowego biznesu, a w 8 zakładach 
niedoszacowanie kosztów. UKNF wskazywał, że wzrost kosztów był także  
m.in. wynikiem szeregu działań organów państwa, mających w konsekwencji wpływ 
na wzrost wysokości odszkodowań i innych świadczeń wypłacanych z tytułu 
ubezpieczenia OC. Wśród działań takich wskazano m.in. wprowadzenie ustawą  
z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny29 20-letniego okresu 
przedawnienia niektórych roszczeń, gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, 
orzeczenia Sądu Najwyższego stwierdzające obowiązek ponoszenia kosztów najmu 
pojazdu zastępczego, stosowania w naprawach pojazdów nowych części 
zamiennych. Na skokowy wzrost wysokości składek OC ppm wpłynęła także 
wcześniejsza polityka „wojny cenowej” pomiędzy zakładami ubezpieczeń na rynku 
ubezpieczeń komunikacyjnych, powodująca zaniżenie wysokości składek w relacji 
do wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń.  

                                                      
29  Dz.U. Nr 80 poz. 538. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

  25 

 

DNU pismem z 28 września 2015 r. zobowiązało zakłady do dostosowania 
wysokości składek ubezpieczeń komunikacyjnych grupy 10 do wymogów 
wynikających z przepisów prawa, wskazując na długotrwale utrzymującą się stratę 
techniczną w grupie 10 ubezpieczeń, brak adekwatności składek, niedoskonałości 
procesu taryfikacji składek oraz powstrzymywanie się zakładów przed podwyżkami 
taryf OC ppm ze względu na ostrą konkurencję rynkową. W przypadku braku 
dostosowań, Urząd zagroził nałożeniem kar pieniężnych lub cofnięciem zezwolenia 
na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 5572-5579, 5588-5594, 6092, 6187, 6193) 

Zakłady ubezpieczeń w latach 2014-2015 dokonały odpowiednio 62 i 99 zmian taryf 
OC ppm. Natomiast w latach 2016-2017 nastąpił skokowy wzrost liczby zmian 
stawek tych ubezpieczeń, wprowadzony odpowiednio 184 i 160 zmianami taryf. 
Według danych DNU, mediana wzrostu cen polis OC ppm w 17 zakładach 
ubezpieczeń w okresie od I kwartału 2016 r. do II kwartału 2018 r. wynosiła 37,9%. 
W efekcie tych zmian średnia składka ubezpieczeniowa netto na ryzyko 
ubezpieczeniowe30 dla ubezpieczeń OC ppm wzrosła z 355,4 zł na koniec I kwartału 
2016 r. do 487,3 zł na koniec II kwartału 2018 r., tj. o 37,1%. Działania KNF wpłynęły 
na zmiany przez zakłady ubezpieczeń ustalania wysokości składki dla ubezpieczeń 
OC ppm, co przyczyniło się do poprawy wyników sektora ubezpieczeń31. Wskazuje 
na to wynik techniczny z ubezpieczeń w grupie 10, który od marca 2017 r. 
kształtował się na dodatnim poziomie. Jednak długi okres stosowania przez zakłady 
ubezpieczeń zaniżonych składek spowodował, że zamiast umiarkowanego  
i stopniowego ich wzrostu w latach wcześniejszych, w 2016 r. i 2017 r. doszło do ich 
skokowego wzrostu. 

(dowód: akta kontroli str. 5572, 5574, 5588, 5608, 5614, 6097, 6190-6527, 6699)  

KNF w okresie od sierpnia 2017 r. do marca 2018 r. nałożyła na sześć zakładów 
ubezpieczeń, w których stwierdzono najwyższy brak adekwatności składki32, kary 
pieniężne w łącznej kwocie 1.957 tys. zł. Po nałożeniu kar pięć zakładów 
ubezpieczeń złożyło wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o nałożenie 
kary pieniężnej, a cztery postępowania administracyjne zainicjowane tymi 
wnioskami były w dniu 30 września 2018 r. w toku. Kary zostały nałożone dopiero  
po upływie 2-3 lat od złożenia przez DNU do DPP wniosków w tym zakresie i około 
5 lat od podjęcia działań w celu weryfikacji problemu adekwatności ustalania 
składek w ubezpieczeniach OC ppm. Zdaniem NIK, długotrwałość postępowania 
KNF powoduje opóźnienie prewencyjnego oddziaływania na rynek ubezpieczeniowy 
w celu ograniczenia skali nieprawidłowości. Takiego stanu rzeczy nie usprawiedliwia 
wskazywana przez DPS wielowątkowość prowadzonych postępowań, 
pracochłonność podejmowanych czynności i okres nimi objęty, ani ograniczone 
zasoby kadrowe. Wydłużona reakcja na zidentyfikowane problemy może  
w przyszłości spowodować znacznie poważniejsze konsekwencje dla rynku 
finansowego. Dlatego UKNF powinien zapewnić potencjał organizacyjny 
umożliwiający sprawne wykonywanie działań nadzorczych.  

(dowód: akta kontroli str. 5436, 6530) 

                                                      
30  Składka ubezpieczeniowa netto to część składki ubezpieczeniowej (całkowitej ceny za ochronę ubezpieczeniową) 

przeznaczona na pokrycie odszkodowań i świadczeń. 
31  Na poprawę rentowności zakładów ubezpieczeń w odniesieniu do działu II grupy 10 ubezpieczeń wpływ miały także inne 

działania w tym dotyczące ograniczenia ponoszonych kosztów i lepszego określenia ryzyka ubezpieczeniowego. 
32  Podstawą nałożenia kary było naruszenie art. 18 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej poprzez ustalenie przez 

zakłady ubezpieczeń składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewnia co najmniej wykonania wszystkich 
zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach 
działu II grupy 3 i grupy 10. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2.4 Współpraca z Prezesem UOKiK i Rzecznikiem 
Ubezpieczonych/Finansowym 

Przewodniczący KNF i Prezes UOKiK zawarli w dniu 25 lipca 2007 r. porozumienie33 
o współpracy, w którym zobowiązali się m.in. do współpracy w zakresie zapewnienia 
ochrony interesów uczestników rynku finansowego w rozumieniu przepisów ustawy 
o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zgodnie z § 2 ust. 2 porozumienia strony 
miały informować się wzajemnie o realizowanych bądź planowanych działaniach,  
a także o znanych im przesłankach do podjęcia takich działań, jeżeli działania takie 
mieszczą się także w zakresie zadań drugiej strony porozumienia. W ramach 
współpracy w okresie od 2014 r. do I połowy 2018 r. UKNF przekazywał informacje 
dotyczące 1055 stosowanych przez zakłady ubezpieczeń wzorców umów, co do 
których podejrzewał, że mogą zawierać niedozwolone postanowienia umowne. 
Potencjalne nieprawidłowości dotyczyły między innymi zawierania przez niektóre 
zakłady ubezpieczeń w umowach ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym niedozwolonych postanowień w zakresie pobieranej opłaty 
za zarządzanie, świadczenia wykupu w pierwszych latach trwania umowy  
w przypadku zakończenia umowy przed wyznaczonym terminem, stosowanych 
opłat transakcyjnych. Przekazywane zawiadomienia wskazywały również  
na przypadki nieprawidłowych metod sprzedaży umów ubezpieczenia, 
naruszających obowiązek udzielenia konsumentom rzetelnej i pełnej informacji.  
W jednym przypadku po uzyskaniu od Prezesa UOKiK informacji, że wszczął  
on w związku z zawiadomieniem UKNF postępowanie wyjaśniające, UKNF 
przekazał dane podmiotów stosujących takie praktyki i dotyczącą tych praktyk 
dokumentację. Przed dniem wejścia w życie art. 372 ustawy o dur, tj. do dnia 31 
grudnia 2015 r. KNF przekazywała do UOKiK pełne informacje w żądanym przez tą 
instytucję zakresie. Sytuacja prawna zmieniła się wraz z wejściem w życie art. 372 
ustawy o dur, od tego okresu UKNF przekazywał do UOKiK jedynie informacje 
natury ogólnej o zakładach ubezpieczeń stosujących niedozwolone praktyki, 
wskazując na wynikające z art. 372 ustawy o dur zobowiązanie do zachowania 
przez członków KNF i pracowników Urzędu tajemnicy zawodowej rynku 
ubezpieczeniowego. Informacje szczegółowe, stosowne dokumenty i informacje 
zgromadzone w związku z sygnałami od nieprofesjonalnych uczestników rynku 
finansowego o nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń były 
przekazywane przez UKNF w odniesieniu do spraw, w których toczyły się już 
postępowania przed Prezesem UOKiK34.  

(dowód: akta kontroli str. 23-148) 

Ponadto UKNF, na wniosek Prezesa UOKiK w związku z postępowaniami  
prowadzonymi w sprawie opłat likwidacyjnych stosowanych w ubezpieczeniach na 
życie z UFK, przeprowadził analizy potencjalnego wpływu zmian opłat 
likwidacyjnych na wypłacalność 16 zakładów ubezpieczeń. Według wyników analizy, 
zmniejszenie opłat nie spowodowałoby pogorszenia wskaźników wypłacalności 
poniżej minimalnych poziomów wymaganych prawem dla 15 zakładów,  
a w przypadku jednego zakładu mógłby nastąpić potencjalny niedobór środków 
własnych przy rezygnacji z 50% lub więcej umów. Posiłkując się tymi analizami 
Prezes UOKiK wydał 16 decyzji zawierających zobowiązania zakładów do obniżenia 
opłat likwidacyjnych. 

                                                      
33  Porozumienie to zostało zmienione aneksem z dnia 23 czerwca 2016 r. rozszerzającym współpracę o zagadnienia 

wynikające ze znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności dotyczące  
tzw. „tajemniczego klienta”.  

34 Zgodnie z art. 72 ustawy  o ochronie konkurencji i konsumentów organy administracji publicznej są obowiązane  
do udostępniania Prezesowi Urzędu znajdujących się w ich posiadaniu akt oraz informacji istotnych dla postępowania 
toczącego się przed Prezesem Urzędu. 



 

  27 

 

(dowód: akta kontroli str. 6842, 6859, 6864-6865, 6869, 6872-6884) 

W dniu 21 czerwca 2007 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy 
Komisją Nadzoru Finansowego a Rzecznikiem Ubezpieczonych. Porozumienie 
określało 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. 
Porozumienie miało być realizowane poprzez wzajemne przekazywanie skarg, 
przedstawianie stanowisk i poglądów odnośnie problemów przedstawianych  
w skargach oraz informowanie o nowych problemach podnoszonych w skargach,  
a także podejmowanie inicjatyw w celu upowszechniania informacji konsumenckiej  
i prezentowania aktualnych problemów w tym zakresie. UKNF przekazywał 
Rzecznikowi Ubezpieczonych/Finansowemu raporty kwartalne, w których na 
podstawie analizy skarg na podmioty rynku ubezpieczeń przedstawiał najważniejsze 
zidentyfikowane nieprawidłowości naruszające interesy klientów zakładów 
ubezpieczeń. Ostatnie przekazane raporty kwartalne zawierały informacje na temat 
wpływających do UKNF sygnałów o nieprawidłowościach na rynku 
ubezpieczeniowym za III kwartał 2015 r. Rzecznik Finansowy otrzymał też raport 
zbiorczy, zawierający informację na temat wpływających do UKNF sygnałów o 
nieprawidłowościach na rynku ubezpieczeniowym za cały 2015 r. Od 2016 r. raporty 
nie były przekazywane Rzecznikowi Finansowemu, ponieważ zawierały informacje 
objęte tajemnicą, o której mowa w art. 372 ustawy o dur. 

W 2017 r. pomiędzy Rzecznikiem Finansowym a UKNF 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 
braku dostępu Rzecznika do posiadanych przez KNF informacji chronionych 
tajemnicą zawodową, wynikające z przyjętej przez UKNF wykładni systemowej art. 
372 ustawy o dur.  
Badaniem objęto trzy przypadki otrzymanych od Rzecznika 
Ubezpieczonych/Finansowego35 (dalej Rzecznika) informacji o podejrzeniu 
nieprawidłowości. W pierwszym przypadku Urząd, na podstawie otrzymywanych 
sygnałów, niezależnie od powiadomienia otrzymanego od Rzecznika, zidentyfikował 
nieprawidłowość w działalności zakładu ubezpieczeń i podjął działania zmierzające 
do jej usunięcia. W drugim przypadku Urząd zwrócił się do podmiotu o wyjaśnienia, 
po otrzymaniu informacji od Rzecznika. W obu przypadkach zakłady ubezpieczeń 
potwierdziły zasadność stawianych zarzutów. Trzeci przypadek dotyczył 
przekazanego przez Rzecznika raportu Wytyczne nadzorcze w sprawie likwidacji 
szkód komunikacyjnych a praktyki zakładów ubezpieczeń, w którym Rzecznik 
wskazał przykłady postępowań zakładów ubezpieczeń niezgodnych z wytycznymi 
wydanymi przez organ nadzoru. Urząd wezwał 15 zakładów ubezpieczeń  
do przekazania informacji i wyjaśnień dotyczących likwidacji szkód wskazanych 
przez Rzecznika 36. 

(dowód: akta kontroli str. 333, 2462-2481, 2487-2516, 7297-7344)  

Jak to już wcześniej zostało wskazane istotnym problemem we współpracy  
z Prezesem UOKiK i Rzecznikiem Finansowym była kwestia dostępu tych 
podmiotów do potrzebnych do realizacji ich zadań ustawowych informacji  
i dokumentów chronionych tajemnicą zawodową członków KNF i pracowników 

                                                      
35  Ze 115 spraw wyszczególnionych w raporcie Rzecznika Finansowego Wytyczne nadzorcze w sprawie likwidacji szkód 

komunikacyjnych a praktyki zakładów ubezpieczeń. 
36  Szerzej patrz str. 17. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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UKNF. UKNF zidentyfikował ten problem i w 2016 r. sformułował propozycję 
wyłączenia tajemnicy, określonej w art. 372 ust. 1 ustawy o dur, w przypadku 
wymiany informacji na podstawie porozumień zawartych z Rzecznikiem 
Finansowym lub Prezesem UOKiK. W późniejszych okresach UKNF przedstawiał 
propozycje legislacyjne, wprowadzające takie rozwiązania, w trakcie prac nad 
projektem przepisów regulujących funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem 
finansowym. Ostatecznie ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony 
inwestorów na tym rynku w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym dokonano 
m.in. zmiany art. 17 i dodano art. 17ca ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, 
w sposób umożliwiający wprost  wymianę/przekazywanie informacji i dokumentów 
między instytucjami publicznymi, w tym informacji chronionych na podstawie 
odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. 
Regulacja ta dotyczy m.in. wymiany/przekazywania informacji i dokumentów 
pomiędzy Przewodniczącym KNF i Prezesem UOKiK lub KNF a Rzecznikiem 
Finansowym. W celu określenia zasad współpracy oraz przekazywania  
ww. dokumentów i informacji powinny być zawarte odpowiednie porozumienia.  
W związku z tym konieczne jest dokonanie analizy dotychczas obowiązujących 
postanowień porozumień w celu weryfikacji, czy określone w nich zasady 
umożliwiają bezproblemową i sprawną współpracę oraz przekazywanie 
dokumentów i informacji. 

Urząd postępował z zawiadomieniami wskazującymi na nieprawidłowości  
w funkcjonowaniu zakładów ubezpieczeń zgodnie z wewnętrznymi regulacjami. 
Przewidywały one rozpatrzenie zgłoszeń i ich analizę oraz podejmowanie działań  
w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Zawiadomienia stanowiły źródło 
informacji o nieprawidłowościach dotyczących naruszeń praw konsumentów  
na rynku ubezpieczeń i były wykorzystywane przez Urząd w działaniach 
nadzorczych. Wydane przez KNF Wytyczne dotyczące likwidacji szkód  
z ubezpieczeń komunikacyjnych były słuszną próbą wyeliminowania występujących 
nieprawidłowości. Jednak akceptacja przez UKNF ich długotrwałego wdrażania 
przez zakłady ubezpieczeń mogła skutkować ich ograniczonym oddziaływaniem  
na ochronę osób ubezpieczonych, o czym może także świadczyć wzrost liczby 
spraw sądowych dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm i znaczna 
liczba wniosków o nałożenie kar związanych z nieprawidłowościami występującymi 
przy likwidacji szkód komunikacyjnych, które wprawdzie są nakładane za naruszenie 
przepisów prawa, ale do tych przepisów odwołują się także Wytyczne.  
UKNF nie reagował dostatecznie na podnoszone zastrzeżenia dotyczące praktyk 
stosowanych w związku z dystrybucją ubezpieczeń na życie z UFK.  
W szczególności stanowisko UKNUiFE, zaprezentowane w 2006 r. w związku  
z wątpliwościami przedstawionymi przez UOKiK co do oceny pobieranych przez 
zakłady opłat likwidacyjnych, niezmienione przez UKNF do 2011 r., miało istotny 
wpływ na postrzeganie tego problemu przez UOKiK i opóźniło podjęcie działań  
w celu przeciwdziałania niedozwolonym praktykom stosowanym przez zakłady 
ubezpieczeń. W podjętych od 2014 r. kontrolach nie została uwzględniona tematyka 
postanowień umów ubezpieczeń na życie z UFK, a w szczególności problematyka 
opłat likwidacyjnych, co UKNF uzasadniał m.in. brakiem czynnej legitymacji 
procesowej w sprawach o sądową incydentalną, jak i abstrakcyjną kontrolę 
postanowień umów/wzorców umów. Wskazać jednakże należy, iż mając na uwadze 
art. 6 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym legitymacja taka  
np. z uwagi na potrzebę ochrony uczestników rynku ubezpieczeń przysługiwała 
(a w przypadku kontroli incydentalnej nadal przysługuje) Przewodniczącemu KNF. 

Ocena cząstkowa 
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UKNF współpracował z UOKiK i Rzecznikiem Finansowym, wykorzystując 
informacje o potencjalnych nieprawidłowościach naruszających interesy klientów 
zakładów ubezpieczeń w sprawowanym nadzorze nad tymi podmiotami. Problemem 
we współpracy z Prezesem UOKiK i Rzecznikiem Finansowym była kwestia dostępu 
tych podmiotów do potrzebnych do realizacji ich zadań ustawowych informacji  
i dokumentów chronionych tajemnicą zawodową członków KNF i pracowników 
UKNF. W związku z art. 372 ustawy o dur UKNF w ograniczonym zakresie 
informował Rzecznika Finansowego o sposobie reakcji na wskazane potencjalne 
nieprawidłowości w działalności zakładów ubezpieczeń, co zdaniem NIK nie służyło 
podnoszeniu sprawności systemu ochrony klientów zakładów ubezpieczeń. 

3 Działania mające na celu eliminowanie nieuczciwych 
praktyk i wzmacnianie pozycji konsumentów na rynku 
ubezpieczeniowym 

3.1 Wdrażanie nowych regulacji 

Organy Unii Europejskiej, jak i krajowy prawodawca, przyjęli regulacje mające 
wzmocnić ochronę praw klientów zakładów ubezpieczeń. Regulacje te mają za cel 
zapewnienie przejrzystości i prostoty produktów oferowanych przez podmioty 
działające na rynku ubezpieczeniowym oraz uczciwe postępowanie wobec klientów. 
Osiągnięciu tych celów ma służyć m.in. stworzenie warunków do dokonywania przez 
konsumentów świadomych wyborów, kształtowanie właściwych praktyk sprzedaży 
produktów, stworzenie lepszego systemu zarządzania produktami 
ubezpieczeniowymi. W przepisach przyjętych przez organy Unii Europejskiej 
zagadnienia te zostały w szczególności uregulowane w rozporządzeniu PRIIP oraz 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia  
2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń37 (dyrektywa IDD). 
UKNF podejmował działania służące realizacji celów związanych  
z przyjęciem/stosowaniem powyższych regulacji. Polegały one między innymi  
na zgłaszaniu propozycji przepisów krajowych, wydaniu rekomendacji dla zakładów 
ubezpieczeń i nadzorze nad ich wdrożeniem oraz podjęciu działań w celu 
przygotowania organizacyjnego Urzędu do realizacji nowych zadań w zakresie 
ochrony interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów 
ubezpieczenia. 
W związku z oferowaniem przez zakłady ubezpieczeń produktów 
ubezpieczeniowych z elementem inwestycyjnym UKNF w latach 2010-2015 
przedstawiała Ministrowi Finansów 15 postulatów zmian legislacyjnych. Między 
innymi dwa z postulatów przedstawione w 2011 r. wskazywały na zasadność 
wprowadzenia regulacji dokonywania przez zakład ubezpieczeń/pośrednika przy 
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oceny potrzeb klienta wzorem rozwiązań 
przyjętych na rynku kapitałowym. Wprowadzenie obowiązku dokonania analizy 
potrzeb ubezpieczonego/ubezpieczającego przed zawarciem umowy ubezpieczenia 
KNF uzasadniało ograniczeniem ryzyka nietrafionej sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych. Postulaty te zostały zrealizowane w art. 21 i 22 ustawy o dur. 
Łącznie na 15 postulatów legislacyjnych przekazanych przez UKNF do MF w latach 
2010-2015 zrealizowanych zostało 13 (nie uwzględniono dwóch postulatów 
zgłoszonych przez KNF w marcu 2015 r. o mniejszej istotności). Realizacja tych 
postulatów była rozłożona w czasie, gdyż większość z nich została uwzględniona  
w uchwalonej 2015 r. ustawie o dur. Zapewnienie dodatkowej ochrony nabywcom 
produktów ubezpieczeniowych, polegającej na możliwie jak najdokładniejszym 
dopasowaniu ubezpieczenia do ich indywidualnych potrzeb, możliwości finansowych 
                                                      
37 Dz. Urz. UE L 26 z 02.02.2016, str. 19, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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i stanu wiedzy zostało zrealizowane także poprzez uchwalenie ustawy z dnia  
15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń38, która weszła w życie 1 października 
2018 r. W toku prac nad projektem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń UKNF 
formułował uwagi do treści przepisów przygotowanych przez Ministra Rozwoju  
i Finansów, jak również przedkładał własne propozycje brzmienia przepisów,  
w szczególności odnoszących się do kwestii pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
reasekuracyjnego oraz kompetencji organu nadzoru w zakresie nadzoru nad tym 
pośrednictwem. Większość uwag i propozycji UKNF została uwzględniona  
w projekcie ustawy przez Ministra Rozwoju i Finansów. 

(dowód: akta kontroli str. 405-406, 559-564, 6004-6079, 7228-7238) 

Zagadnienia będące przedmiotem regulacji mających wzmocnić ochronę klientów 
zakładów ubezpieczeń KNF uwzględniła wcześniej w przyjętych wytycznych  
i rekomendacjach, stanowiących dla zakładów ubezpieczeń zbiór wymogów 
służących zapewnieniu uczciwego traktowania klientów w procesie sprzedaży 
produktów ubezpieczeniowych i zapewnienia przestrzegania ich interesów w trakcie 
realizacji umowy.  
Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń  
z 24 czerwca 2014 r. zalecały zakładom ubezpieczeń wdrożenie procedur 
postępowania zapobiegających oferowaniu produktów ubezpieczeniowo-
inwestycyjnych niedostosowanych do charakterystyki indywidualnych potrzeb  
i możliwości klientów. Wytyczne zakazywały wypłacania wynagrodzenia podmiotom 
odpowiedzialnym za dystrybucję ubezpieczeń innym niż pośrednicy 
ubezpieczeniowi oraz nakazywały równomierne rozkładanie w czasie prowizji 
wypłacanej agentowi ubezpieczeniowemu z tytułu pośrednictwa w zawarciu umowy 
ubezpieczenia. Takie wymogi wobec zakładów ubezpieczeń zostały później zawarte 
w art. 18 ustawy o dur, który wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.  
W dniu 22 marca 2016 r. KNF przyjęła Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń 
dotyczące badania adekwatności produktu. Celem rekomendacji było zwiększenie 
poziomu ochrony osób zamierzających zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie  
z elementem inwestycyjnym (np. ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub 
ubezpieczenia, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu 
o określone indeksy lub inne wartości bazowe). Rekomendacje te mają 
zastosowanie również w przypadku umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. 
Poszczególne punkty rekomendacji opisują standardy organizowania procesu 
badania adekwatności produktu na etapie poprzedzającym jego oferowanie, 
obejmujące badanie potrzeb klienta, jego wiedzy, doświadczenia w dziedzinie 
ubezpieczeń i sytuacji finansowej. Stanowią one równocześnie doprecyzowanie 
wymogów badania adekwatności produktów ubezpieczeniowych określonych  
w art. 20 ust. 1 dyrektywy IDD. 
Także 22 marca 2016 r. KNF wydała Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń 
dotyczące systemu zarządzania produktem. Celem rekomendacji było m.in. 
zapewnienie prawidłowego zarządzania konfliktem interesów w procesie 
projektowania, dystrybucji i obsługi produktów, co ma bezpośredni wpływ na jakość 
relacji zakładu ubezpieczeń z klientami. Rekomendacje te miały szerszy zakres niż 
wynikający z wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń  
i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) z dnia 18 marca 2016 r. 
dotyczących sprawowania nadzoru nad produktem i zarządzania nim przez zakłady 
ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń. Wydanie tych rekomendacji było istotne 
ze względu na mające obowiązywać w niedługim czasie wymogi rozporządzenia 
PRIIP. W tym kontekście szczególnie istotna jest Rekomendacja 22, zgodnie z którą 

                                                      
38 Dz. U. z 2018 r. poz. 2210, ze zm. 
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zakład ubezpieczeń powinien oferować jedynie takie produkty, które nie naruszają 
interesów klientów, a także nie stanowią zagrożenia dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków finansowych. Wdrożenie przez zakłady 
ubezpieczeń Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących systemu 
zarządzania produktem powinno zapewnić spełnienie wymogów w zakresie nadzoru  
nad produktem i zarządzanie nim wymagane regulacją art. 25 dyrektywy IDD. 

(dowód: akta kontroli str. 412-414, 416-457) 

W latach 2016-2018 UKNF przeprowadził weryfikację sposobu wdrożenia przez 
podmioty nadzorowane standardów wskazanych w rekomendacjach dotyczących 
badania adekwatności produktu. Weryfikacja przeprowadzona została na podstawie 
samooceny zakładów ubezpieczeń, uzupełnionej analizą dokumentów będących 
podstawą stosowania rekomendacji w praktyce. Deklarowany sposób wdrożenia 
rekomendacji był także przedmiotem sześciu wizyt nadzorczych. UKNF w kwietniu 
2018 r. przedstawił stanowisko, że zakłady ubezpieczeń, co do zasady, stosują 
rekomendacje dotyczące badania adekwatności produktu, ale jakość tej praktyki jest 
zróżnicowana. Uchybienia w stosowaniu szczegółowych zaleceń zawartych  
w rekomendacjach wystąpiły w 14 zakładach ubezpieczeń. W trakcie weryfikacji 
stwierdzono również, że ponad 50% zakładów ubezpieczeń zawiera umowy 
ubezpieczenia z klientami na ich żądanie, nawet w przypadku, jeżeli nie są one 
adekwatne do jego potrzeb. Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na pisemne 
żądanie ubezpieczającego dopuszcza przepis art. 21 ust. 4 ustawy o dur  
i rekomendacji numer dziewięć. Jednak powszechne stosowanie takiej praktyki 
zmniejsza poziom ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń. Wdrożenie 
Rekomendacji dotyczących systemu zarządzania produktem było przedmiotem 
weryfikacji dokonanej przez UKNF na podstawie samooceny zakładów ubezpieczeń. 
Przeprowadzono wizyty nadzorcze w zakresie tworzenia, monitorowania oraz 
zarządzania wadami produktu. Przeprowadzone wizyty nadzorcze nie dostarczyły 
materiału dowodowego, uzasadniającego wydanie zaleceń dla zakładów 
ubezpieczeń.  

(dowód: akta kontroli str. 405-415, 559-739) 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego powołał Zespół do spraw 
przygotowania UKNF do realizacji nowych zadań w zakresie ochrony interesów 
klientów na rynku finansowym wynikających z nowych regulacji unijnych  
i krajowych39. Zadaniem Zespołu było zidentyfikowanie zadań KNF w zakresie 
ochrony interesów klientów na rynku finansowym wynikających z nowych regulacji, 
w tym rozporządzenia PRIIP i dyrektywy IDD. Zespół wskazał, że KNF  
w szczególności powinien realizować zadania związane z monitoringiem rynku 
produktów ubezpieczeniowych (w tym ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych) wprowadzanych do obrotu, dystrybuowanych i sprzedawanych  
na terytorium RP (art. 15 ust. 2 rozporządzenia PRIIP, art. 1 ust. 5 rozporządzenia 
IDD i art. 63 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń), wprowadzaniem zakazów  
i ograniczeń w odniesieniu do wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży 
ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (art. 17 ust. 1 rozporządzenia PRIIP), 
zapewnieniem adekwatności treści dokumentów zawierających kluczowe informacje 
dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych (dokument KID) (art. 5 ust. 2 rozporządzenia PRIIP ). 
W związku z powyższymi ustaleniami w listopadzie 2017 r. Zespół przedstawił 
propozycję utworzenia w UKNF nowej jednostki organizacyjnej, której zadaniem 

                                                      
39  Zarządzeniem Nr 26/2017 Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie Zespołu  

do spraw przygotowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do realizacji nowych zadań w zakresie ochrony klientów  
na rynku finansowym. 
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byłoby m.in. monitorowanie rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, 
wykonywanie części zadań w procesie interwencji produktowej oraz zapewnienia 
adekwatności dokumentów KID. Za takim rozwiązaniem zdaniem Zespołu 
przemawiało to, iż zadania te, a w szczególności monitoring, mają charakter 
analityczny i nie powinno być realizowane jedynie poprzez odbieranie sygnałów, 
które są przekazywane do UKNF poprzez uczestników rynku. Jednocześnie 
wskazano, że nakaz monitoringu, zawarty w rozporządzeniu PRIIP, wskazuje  
na oczekiwanie, iż państwa członkowskie będą aktywnie zdobywać wiedzę na ten 
temat. Tymczasem w UKNF poszczególne komórki organizacyjne mają obowiązki, 
które mogą być traktowane jako elementy monitoringu produktów, jednak zakres  
i sposób realizacji tych zadań nie jest ukierunkowany na wykorzystanie efektów tych 
prac w ramach interwencji produktowej. W grudniu 2017 r. Zespół, w sytuacji gdyby 
nie udało się pozyskać środków na nowe etaty, przedstawił alternatywny sposób 
postępowania z wykorzystaniem aktualnych zasobów kadrowych UKNF. 
Proponowane rozwiązanie bazowało na założeniu, że monitoring produktowy jest 
już obecnie wykonywany przez poszczególne departamenty UKNF, nadzorujące 
podmioty tworzące i dystrybuujące produkty objęte monitoringiem. Za przyjęcie 
takiego rozwiązania miał przemawiać brak w rozporządzeniu PRIIP precyzyjnego 
sformułowania zestawu oczekiwanych działań, które powinny być podejmowane  
w ramach monitoringu oraz małe prawdopodobieństwo zastosowania w najbliższych 
latach interwencji produktowej. W kwietniu 2018 r. Zespół przedstawił analizę 
przygotowania UKNF do realizacji obowiązków wynikających z dyrektywy IDD, 
wskazując na brak wyznaczenia departamentów odpowiedzialnych za nadzór nad 
dystrybucją ubezpieczeń prowadzoną bezpośrednio przez zakłady ubezpieczeń  
(art. 33 ust. 2), nadzór nad obowiązkami związanymi z zarządzaniem produktem 
(art. 25) oraz monitorowanie rynku produktów ubezpieczeniowych (art. 1 ust. 5). 
Ostatecznie zdecydowano, iż nowe zadania będą realizowane w oparciu  
o monitoring produktów ubezpieczeniowych, oparty na nadzorze rozproszonym, 
realizowanym w ramach swoich obowiązków przez pięć departamentów. 
Zdaniem NIK, przyjęty rozporoszony sposób realizacji nowych zadań powoduje,  
że zmniejszeniu ulega waga monitorowania rynku produktów ubezpieczeniowych  
i ochrony interesów klientów tych instytucji. Jest to konsekwencja naturalnego 
ryzyka, że zadania w tym zakresie mogą być traktowane przez zaangażowane 
departamenty UKNF jako jedne z wielu, a mając na względzie deklarowaną przez 
UKNF koncentrację na zachowaniu stabilności finansowej nadzorowanych, 
traktowane jako zadania o mniejszej istotności. Dodatkowo rozdzielenie zadań 
związanych z ochroną klientów zakładów ubezpieczeń pomiędzy poszczególne 
departamenty UKNF może utrudniać realizację funkcji analitycznej, której wagę 
podkreślał Zespół.  
Taka funkcja analityczna jest istotna dla wzmocnienia ochrony konsumentów.  
Jak wykazują doświadczenia z ostatnich lat nieetyczne i skutecznie kwestionowane 
w sądach działania instytucji finansowych prowadzą nie tylko do nadużyć wobec ich 
klientów, lecz także niosą zagrożenia dla stabilności finansowej podmiotów 
nadzorowanych. Ponieważ o przyjęciu rozproszonego monitoringu zdecydowały 
ograniczenia budżetowe zasadne jest, aby wraz z uzyskaniem od 2019 r. nowych 
kompetencji w zakresie kształtowania budżetu Urzędu Komisji40, KNF rozważyła 
ponownie sposób organizacji wykonywania zadań związanych z ochroną interesów 
klientów na rynku finansowym, tak aby zapewnić spójność realizowanych działań  
i ich odpowiednią rangę. 
Według informacji przedstawionych w trakcie kontroli, UKNF nie podjął również 
działań związanych wdrożeniem innych przepisów dyrektywy IDD, uzasadniając  
                                                      
40  Zmiany wynikające z art. 19a i 19b ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. 
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to faktem, że implementująca przepisy tej dyrektywy ustawa o dystrybucji 
ubezpieczeń wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. UKNF deklarował 
podjęcie w późniejszym terminie działań związanych z kontrolą wywiązywania  
się z obowiązku odbywania szkoleń przez pośredników ubezpieczeń (art. 12 ustawy 
o dystrybucji ubezpieczeń). Z tego powodu UKNF nie podejmował również działań 
nadzorczych w celu wypełniania przez zakłady ubezpieczeń obowiązku 
przekazywania klientom dokumentu zawierającego informacje o produkcie 
ubezpieczeniowym (art. 8 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń), deklarując weryfikacje 
tego obowiązku w ramach kontroli dystrybutorów ubezpieczeń. Zdaniem NIK, 
tematyka ta powinna być uwzględniona w działaniach nadzorczych UKNF. 

(dowód: akta kontroli str. 339-368, 406, 458, 554, 1676-1677) 

3.2 Działania edukacyjno-informacyjne 

W UKNF nie opracowano odrębnego planu działań edukacyjno-informacyjnych, a 
zadania w tym zakresie były planowane i realizowane w oparciu o trzy coroczne 
dokumenty akceptowane przez Przewodniczącego KNF: plany pracy departamentu, 
zestawienia publikacji edukacyjnych do wydania (w zakresie działalności 
wydawniczej) oraz harmonogram seminariów CEDUR (w zakresie działalności 
szkoleniowej). Działania edukacyjne UKNF w latach 2014-2018 koncentrowały się 
głównie na organizacji bezpłatnych seminariów szkoleniowych w ramach cyklu 
CEDUR41 oraz przygotowywaniu bezpłatnych broszur edukacyjnych. W tematyce 
seminariów  
i publikacjach uwzględnione zostały tematy i zagadnienia dotyczące działalności 
zakładów ubezpieczeń, w tym dystrybucji polis na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym. UKNF prezentował zidentyfikowane problemy związane  
z ochroną interesów klientów zakładów ubezpieczeń, w tym na budzące 
zastrzeżenia praktyki sprzedażowe, takie jak niedostosowanie sprzedawanego 
produktu do potrzeb klienta, pomijanie informacji o kosztach pobieranych z tytułu 
zawarcia, wykonywania umowy oraz o kosztach związanych z wcześniejszym 
zakończeniem umowy a także nierzetelne informowanie o charakterze i zakresie 
ewentualnej gwarancji zwrotu zainwestowanych środków. Tematyka seminariów 
szkoleniowych uwzględniała również wejście w życie rozporządzenia PRIIP  
i dyrektywy IDD oraz przyjęcie przez KNF rekomendacji dotyczących zarządzania 
produktem ubezpieczeniowym oraz badania jego adekwatności. W 2018 r.  
w ramach harmonogramu seminariów CEDUR zaplanowano i przygotowano 
przeprowadzenie szkolenia dla nadzorowanych podmiotów z zakresu standardów 
badania adekwatności produktów zawartych w rekomendacjach. UKNF  
nie prowadził analizy skuteczności stosowanej formy edukacji. Przy tworzeniu 
corocznego harmonogramu seminariów CEDUR współpracuje z Rzecznikiem 
Finansowym oraz wykorzystuje informacje zwrotne uzyskiwane od uczestników 
seminariów CEDUR. W okresie od 2014 r. do I połowy 2018 r. w 398 seminariach, 
warsztatach i spotkaniach uczestniczyło 33,8 tys. słuchaczy. UKNF brał także udział 
w pracach Zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania 
rynku finansowego powołanego przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego.  
W ramach prac ww. Zespołu UKNF przekazał do Ministerstwa Finansów propozycję 
głównego priorytetu edukacji finansowej wraz z priorytetami szczegółowymi, a także 
propozycje zagadnień w zakresie celów kształcenia i treści nauczania nowej 

                                                      
41  CEDUR - Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. W ramach projektu szkoleniowego CEDUR, UKNF corocznie 

przygotowuje cykl seminariów skierowanych do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, przedstawicieli 
podmiotów sektora ubezpieczeniowego, środowiska szkolnego oraz przedstawicieli instytucji ochrony praw konsumentów. 
Roczne harmonogramy seminariów CEDUR były akceptowane przez Przewodniczącego KNF. 
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podstawy programowej przedmiotów podstawy przedsiębiorczości oraz wiedza  
o społeczeństwie dla szkół ponadpodstawowych. 
Działania informacyjne UKNF prowadził głównie poprzez serwis internetowy,  
w którym między innymi prezentowane były stanowiska oraz wyniki prac Komisji 
Nadzoru Finansowego i jej Urzędu, zamieszczane informacje o działaniach, 
inicjatywach i programach podejmowanych przez Komisję a także komentowane 
wydarzenia na rynku finansowym. W 2014 r. na stronie internetowej KNF został 
opublikowany materiał KNF a UFK – działania w sprawie ubezpieczeń na życie 
powiązanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a w 2017 r. materiał 
informacyjno-edukacyjny Wybór Produktu Ubezpieczeniowego. Prezentowane  
w opublikowanych materiałach informacje odpowiadały problemom 
zidentyfikowanym w ramach nadzoru UKNF. 

(dowód: akta kontroli str. 772-778, 857-898, 1348-1361) 

3.3 Polubowne rozpatrywanie sporów 

W latach 2014-2018 nastąpił znaczny z 198 do 2470 wzrost liczby wniosków 
kierowanych do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (Sąd 
Polubowny) o wszczęcie postępowania polubownego dotyczącego sektora 
ubezpieczeniowego, a z 58 do 1087 wzrosła liczby postępowań mediacyjnych42. 
Jednocześnie w okresie tym z 61,2% do 54,4%, zmniejszył się w ogólnej liczbie 
wniosków udział wniosków, w przypadku których jedna ze stron nie wyraziła zgody 
na przeprowadzenie postępowania polubownego. W podjętych postępowaniach 
udział spraw zakończonych ugodą zwiększył się z 70,7% do 75,1%. Dane te 
wskazują na rosnące znaczenie polubownego rozwiązywania sporów. Z usług 
Centrum Mediacji Sądu Polubownego skorzystało ponad 30 instytucji finansowych 
(zarówno zakładów ubezpieczeń, jak i innych), z czego ponad połowa z nich 
wielokrotnie. W badanym okresie znacznie wzrosła liczba wniosków, kierowanych 
przez instytucje finansowe, które proponują mediację swoim klientom. W latach 
2014-2018 UKNF podejmował działania w celu popularyzacji możliwości 
rozstrzygania sporów ubezpieczeniowych przez Sąd Polubowny działający przy 
Komisji Nadzoru Finansowego43. 

(dowód: akta kontroli str. 1363-1371) 

UKNF realizował cele związane ze wzmocnieniem ochrony praw konsumentów na 
rynku ubezpieczeń, wynikające w szczególności z dyrektywy IDD i rozporządzenia 
PRIIP oraz stosownych przepisów krajowych. W szczególności działania te polegały 
na uczestniczeniu w pracach legislacyjnych, wydaniu rekomendacji dla zakładów 
ubezpieczeń i nadzorze nad ich wdrożeniem oraz podjęciu działań w celu 
przygotowania organizacyjnego Urzędu do realizacji nowych zadań w zakresie 
ochrony praw konsumentów produktów ubezpieczeniowych. Działania te były 
ukierunkowane na kształtowanie właściwych praktyk zakładów ubezpieczeń  
i pośredników ubezpieczeniowych w procesie sprzedaży ubezpieczeń, w tym 
uwzględniania adekwatności produktu do potrzeb klientów oraz wdrażania przez 
zakłady ubezpieczeń zasad zarządzania produktami ubezpieczeniowymi. UKNF 
dokonał analizy, jakie nowe zadania wynikają dla Urzędu z powyższych regulacji  
i uwzględnił je w regulaminie organizacyjnym, dzieląc je pomiędzy wiele 
departamentów, co zdaniem NIK niesie ryzyko osłabienia skuteczności monitoringu 
rynku produktów ubezpieczeniowych. UKNF uwzględnił w działalności informacyjno-

                                                      
42  Dane dotyczą wszystkich wniosków złożonych do Sądu Polubownego bez rozróżnienia na ich konsumencki lub 

niekonsumencki charakter. 
43  Konferencje na temat mediacji dla sędziów, adwokatów i przedstawicieli sektora finansowego, warsztaty dla rzeczników 

konsumentów, dni otwarte w Centrum Mediacji SP, seminaria na temat mediacji w cyklu CEDUR, filmy fabularne i spoty 
reklamowe. 

Ocena cząstkowa 
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edukacyjnej zagadnienia związane z ochroną interesów klientów zakładów 
ubezpieczeń. W latach 2014-2017 istotnie wzrosła liczba spraw rozpatrywanych 
przed Sądem Polubownym, na co wpływ mogła mieć popularyzacja przez UKNF 
takiego sposobu rozwiązywania sporów. 

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 Kontroli44 wnosi o: 

1. Podjęcie działań zmierzających do skrócenia czasu pomiędzy zakończeniem 
czynności kontrolnych, a wydaniem zaleceń pokontrolnych KNF, okresu 
weryfikacji usuwania przez zakłady ubezpieczeń nieprawidłowości oraz czasu 
trwania postępowań administracyjnych dotyczących kar pieniężnych. 

2. Zwiększenie znaczenia kwestii prawidłowości przestrzegania regulacji 
chroniących konsumentów w ocenie BION zakładów ubezpieczeń, w tym 
rozważenie rozszerzenia zakresu korekty oceny ogólnej BION w przypadku 
uzyskania  oceny niedostatecznej, dla obszaru relacje z klientem. 

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. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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. 

Warszawa,   7  lutego 2019 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy Dyrektor 
Stanisław Jarosz Adam Durski 

Główny specjalista kp. 

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

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

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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Piotr Mienicki 
Doradca ekonomiczny  

 

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

Podpis  

Roman Sulej 
Doradca ekonomiczny 

 

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

Podpis  

 

Za zgodność z treścią uchwały Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w 
Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zastrzeżeń do 
wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia            czerwca  2019 r. 

 

Dyrektor 
Departamentu Budżetu i Finansów 

Stanisław Jarosz 

 
 


