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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. Anna Grabarczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/35/2018 z dnia 28 maja 2018 r., 

2. Elżbieta Grohman, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/39/2018 z dnia 28 maja 2018 r.,  

3. Tomasz Wańkowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/38/2018 z dnia 28 maja 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1,  
00-950 Warszawa (dalej: Urząd lub UOKiK) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od 12 maja 
2016 r. 1 

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

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ograniczonym zakresie prowadził 
proaktywny (z własnej inicjatywy) monitoring działania zakładów ubezpieczeń pod 
kątem naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Monitoring ten przede 
wszystkim koncentrował się na analizie praktyk związanych z zawieraniem  
i wykonywaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym (dalej: ufk). W pozostałym zakresie aktywność UOKiK była podejmowana 
przede wszystkim w reakcji na sygnały otrzymywane od konsumentów, Rzecznika 
Finansowego i Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF), a eliminowanie 
nieprawidłowości dotyczyło tylko podmiotów będących przedmiotem zawiadomienia. 
Ograniczenie zakresu prowadzonego monitoringu przez UOKiK powodowało,  
że skuteczność identyfikacji nieprawidłowości była uzależniona w dużym stopniu  
od współpracy z tymi podmiotami. Skuteczność monitoringu, opartego o takie 
przesłanki mogły dodatkowo ograniczać problemy we współpracy z KNF związane  
z uzyskiwaniem przez Urząd pełnej dokumentacji, umożliwiającej wszczęcie 
postępowań wyjaśniających lub w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów.   

                                                           
1  Poprzednio w okresie objętym kontrolą NIK (to jest od początku 2014 r. do 30 września 2018 r.) 

Urzędem kierowali: Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel od 4 czerwca 2008 r. do 19 marca 2014 r., 
Adam Jasser od 20 marca 2014 r. do 11 maja 2016 r. 

2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje w przedmiotowej kontroli trójstopniową skalę ocen: pozytywna, 
opisowa, negatywna. 
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UOKiK prawidłowo rozpatrywał zgłaszane przez klientów rynku ubezpieczeniowego 
skargi i zawiadomienia o podejrzeniu stosowania przez przedsiębiorców praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów3 (dalej: ustawa o okik). W każdym 
przypadku informowano konsumentów o sposobie rozpatrzenia sprawy oraz 
podejmowano dalsze działania, gdy sprawy kwalifikowały się do wszczęcia postępowań 
przed Prezesem Urzędu. Ze względu na sposób prowadzenia ewidencji skarg  
i zawiadomień w Urzędzie nie było możliwe zweryfikowanie, w trakcie kontroli, pełnych 
danych o liczbie zgłoszonych sygnałów dotyczących nieprawidłowości na rynku 
ubezpieczeniowym.  

NIK stwierdziła brak reakcji UOKiK na jeden z 18 zbadanych w toku kontroli sygnałów, 
przekazanych przez Rzecznika Finansowego. W ocenie NIK, brak reakcji przez ponad 
13 miesięcy na dostrzeżone nieprawidłowości w działalności zakładu ubezpieczeń 
powodował, że mógł on dalej stosować kwestionowane praktyki rynkowe, a zbiorowe 
interesy konsumentów nie były w tym zakresie chronione. Za nierzetelne NIK uznaje 
także zaniechanie przez UOKiK wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów, mimo przesłanek do podjęcia takich działań, 
wobec braku informacji o rzeczywistym zakresie i efektach działań nadzorczych KNF  
w tej sprawie.  

W okresie objętym kontrolą UOKiK prowadził 75 postępowań wyjaśniających, 
wszczętych w wyniku monitoringu oraz w związku z sygnałami o nieprawidłowościach, 
wpływającymi do Urzędu. W jednym przypadku, ze względu na długi czas prowadzenia 
przez Urząd postępowania wyjaśniającego, zakończonego bez merytorycznego 
rozstrzygnięcia, utracona została ewentualna możliwość przeprowadzenia 
postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,  
z uwagi na przedawnienie terminu wszczęcia takiego postępowania.  

Prezes UOKiK wszczął 35 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów wobec podmiotów prowadzących działalność na rynku 
ubezpieczeniowym. Doprowadziły one do wydania 10 decyzji stwierdzających 
naruszenia i nakładających kary pieniężne oraz 20 decyzji zobowiązujących podmioty 
rynku ubezpieczeń do zmiany stosowanej praktyki. Urząd monitorował prawidłowość 
wykonania decyzji Prezesa UOKiK. 

Znaczna część postępowań wyjaśniających i postępowań w sprawach praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów była prowadzona przewlekle. Terminy 
zakończenia prowadzonych postępowań, określone w art. 48 ust. 4 oraz 104 ustawy  
o okik, zostały przekroczone o ponad 6 miesięcy w 34 postępowaniach wyjaśniających 
na 68 zakończonych w okresie objętym kontrolą oraz w 20 postępowaniach w sprawie 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów na 30 zakończonych. 

Ograniczony zakres monitoringu, jak również konieczność przedłużania w kilku 
przypadkach postępowań wyjaśniających oraz postępowań w sprawie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także brak reakcji na zgłoszony 
sygnał o nieprawidłowościach w działalności przedsiębiorcy na rynku 
ubezpieczeniowym UOKiK uzasadniał m.in. ograniczeniami kadrowymi. 

Na wnioski konsumentów Prezes Urzędu przedstawił sądom, rozpatrującym 
indywidualne spory konsumenckie, 93 istotne poglądy w sprawie (dalej: ipws), co miało 
służyć poszerzeniu zakresu zagadnień oraz problemów, które mogą być wzięte pod 
uwagę przy rozstrzyganiu danej sprawy i kompleksowym jej wyjaśnieniu.  

                                                           
3  Dz. U. z 2018 r. poz. 798, ze zm. 
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Prezes UOKiK kontrolował wzorce umów, stosowane przez podmioty działające  
na rynku ubezpieczeniowym, a kwestionowane postanowienia były za każdym razem 
podstawą do wszczynania postępowań w sprawach o uznanie postanowień wzorca 
umowy za niedozwolone lub w sprawach stosowania praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów.  

Polityka informacyjno-edukacyjna UOKiK w badanym okresie nawiązywała  
do zidentyfikowanych przez Urząd problemów na rynku ubezpieczeń. Prezentowane 
informacje dotyczyły najczęściej ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym. NIK pozytywnie ocenia uruchomienie w kwietniu 2015 r. strony 
internetowej www.finanse.uokik.gov.pl. Zwraca jednak uwagę, że strona ta powinna być 
uruchomiona wcześniej i szerzej rozpropagowana wśród konsumentów na rynku 
ubezpieczeniowym.  

UOKiK rzetelnie współpracował z innymi podmiotami realizującymi zadania związane  
z ochroną interesów klientów zakładów ubezpieczeń. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Monitorowanie rynku ubezpieczeniowego pod kątem 
występowania nieuczciwych praktyk rynkowych 

1.1 Monitorowanie przez UOKiK rynku ubezpieczeniowego 
1) W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zostały ustalone sformalizowane 

procedury monitorowania rynku zakładów ubezpieczeń. Zadania związane  
z monitorowaniem rynku pod kątem ewentualnych naruszeń wykonywane były przez 
Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, w tym od grudnia 2014 r. 
przez wyodrębniony w tym departamencie Wydział Monitoringu. Ponadto zadania te 
realizowały delegatury UOKiK, do których wpływały sygnały między innymi w postaci 
skarg konsumentów na podmioty działające na rynku ubezpieczeniowym. Monitoring 
opierał się na analizie wpływających informacji o potencjalnych nieprawidłowościach, 
do których należały skargi konsumenckie, zawiadomienia, sygnały od innych 
podmiotów, w tym Rzecznika Finansowego i Komisji Nadzoru Finansowego. Sygnały 
wpływające do Urzędu były ewidencjonowane poprzez nadanie im stosownej 
sygnatury, przyjętej odrębnie dla sygnału konsumenckiego lub zawiadomienia4. 
Źródłem informacji o potencjalnych problemach związanych ze wzrostem cen 
ubezpieczeń OC były również interpelacje poselskie. Ponadto niezależnie  
od wpływających do Urzędu sygnałów, dokonywana była analiza prasy i przegląd stron 
internetowych, jednak, jak wyjaśnił Prezes UOKiK, ze względu na ilość informacji jaka 
jest publikowana oraz w związku z ograniczonymi środkami finansowymi, kadrowymi  
i logistycznymi, analiza ta musiała być dostosowana do możliwości, jakimi dysponuje 
Prezes Urzędu. Zakres tego monitoringu nie był dokumentowany. 

 (dowód: akta kontroli str. 11, 1053-1065, 1241-1243, 1258, 1301-1302) 

W okresie objętym kontrolą na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o okik, w odniesieniu  
do rynku ubezpieczeń Prezes UOKiK prowadził 75 postępowań wyjaśniających, w tym 
34 postępowania były wynikiem monitoringu prowadzonego z urzędu. Większość 
postępowań wszczętych w wyniku monitoringu prowadzonego z inicjatywy UOKiK 

                                                           
4  W UOKiK podział na skargi (sygnały konsumenckie) i zawiadomienia dokonywany jest w oparciu  

o kryteria formalne oraz treść pisma. Jako sygnał konsumencki traktowane są pisma, w których 
konsumenci wnoszą o interwencję Prezesa UOKiK w ich indywidualnych sprawach, jak również takie, 
które ograniczają się do ogólnego stwierdzenia, że przedsiębiorca narusza prawo, lecz nie zawierają 
uzasadnienia, ani załączników umożliwiających analizę. 
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dotyczyło ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym  
(30 postępowań), a 4 związane były z innymi rodzajami ubezpieczeń. Podstawę 
wszczęcia pozostałych 41 postępowań stanowiły sygnały i zawiadomienia kierowane 
przez konsumentów, Rzecznika Finansowego i KNF.  

UOKiK nie przedstawił, jakie rozwiązania stosuje w celu objęcia monitoringiem możliwie 
najszerszego zakresu działań podmiotów rynku ubezpieczeniowego, które mogłyby 
powodować naruszenie interesów konsumentów. 

(dowód: akta kontroli str. 1066-1088, 1259, 1260, 1358-1563,1566-1581) 

2) W wyniku przeprowadzonej przez UOKiK w 2006 r. kontroli wzorców umów 
ubezpieczenia na życie, a także umów ubezpieczenia osobowego oraz majątkowego 
stwierdzono 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.5, który 
zamieszczony został na stronie UOKiK, z uwagi na stanowisko Komisji Nadzoru 
Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (dalej: KNUiFE), wyrażone w piśmie z sierpnia 
2006 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1263, 1270-1281, 1336-1337) 

W opinii przekazanej Prezesowi UOKiK ww. organ nadzoru wskazał, 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. Także Rzecznik Ubezpieczonych w opinii wyrażonej w lipcu 
2006 r. stwierdził, że na wartość wykupu polisy wpływ mają wysokie koszty akwizycji, 
koszty związane z ochroną ubezpieczeniową oraz inne koszty administracyjne. 
Zaznaczono, że koszty te są najwyższe w pierwszych latach trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, o których ubezpieczony zostaje w precyzyjny sposób 
poinformowany w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wątpliwości Rzecznika 
związane były jedynie z wysokością opłat likwidacyjnych, stosowanych w razie 
wypowiedzenia umowy w odniesieniu do sumy uzyskanej ze sprzedaży jednostek 
uczestnictwa. 

Stanowisko KNUiFE, Prezes UOKiK przytoczył w 2009 r., odpowiadając  
na zawiadomienie Rzecznika Ubezpieczonych, dotyczące stosowania przez zakład 
ubezpieczeń wysokich opłat likwidacyjnych. Pierwsze zawiadomienie z KNF, dotyczące 
wysokości pobieranej przez inny zakład ubezpieczeń opłaty likwidacyjnej  
w pierwszych latach trwania umowy ubezpieczenia, wpłynęło do UOKiK w kwietniu 
2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1210-1235) 

Wraz ze zmianą stanowiska KNF w kwietniu 2011 r. oraz w związku z publikacją przez 
Rzecznika Ubezpieczonych w grudniu 2012 r. raportu, dotyczącego ubezpieczeń  
na życie z ufk, UOKiK zdecydował o podjęciu działań zmierzających  
do zakwestionowania możliwości pobierania przez ubezpieczycieli wysokich opłat 
likwidacyjnych. Pierwsze postępowania wyjaśniające, dotyczące nieprawidłowości 
związanych z ubezpieczeniami na życie z ufk, Prezes UOKiK wszczął na przełomie 
2013 r. i 2014 r., co oznacza odroczenie procesu związanego z eliminowaniem 

                                                           
5  Raport z kontroli wzorców umownych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń, UOKiK, wrzesień 

2006 r. 
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kwestionowanych praktyk o ponad 7 lat w stosunku do ustaleń poczynionych  
w 2006 r. w trakcie kontroli wzorców umownych stosowanych przez zakłady 
ubezpieczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 1248-1252, 1336-1341, 2354) 

UOKiK nie prowadził kompleksowego monitoringu przestrzegania praw konsumentów 
przez podmioty działające na rynku ubezpieczeń. Monitoring prowadzony z inicjatywy 
Urzędu koncentrował się na problematyce ubezpieczeń na życie z ufk, a działania 
związane z identyfikacją ryzyk w pozostałych rodzajach ubezpieczeń podejmowane 
były w odpowiedzi na otrzymywane sygnały, w szczególności w postaci zawiadomień 
od innych podmiotów lub skarg konsumentów. Po otrzymaniu sygnału  
o występowaniu nieprawidłowości w innych rodzajach ubezpieczeń niż ubezpieczenia 
na życie z ufk, UOKiK nie prowadził kompleksowych działań sprawdzających wobec 
pozostałych przedsiębiorców, w celu sprawdzenia skali występowania danego zjawiska. 
Szersza weryfikacja nieprawidłowości dokonywana była przez UOKiK po pojawieniu się 
poważniejszych problemów i uzależniona była od decyzji Komitetu Ewaluacyjnego  
w UOKiK, odpowiedzialnego za zapewnienie spójności realizacji polityki Prezesa 
Urzędu w zakresie działań podejmowanych na podstawie ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów.  

Powyższy sposób postępowania był konsekwencją przyjętego przez UOKiK założenia, 
że informacje o potencjalnych nieprawidłowościach będzie pozyskiwał głównie od 
innych organów branżowych, monitorujących rynek ubezpieczeń. Takie podejście wiąże 
się jednak z ryzykiem braku interwencji UOKiK w przypadku istotnych naruszeń 
interesów klientów zakładów ubezpieczeń, gdy nie zostaną zidentyfikowane i zgłoszone 
przez inne podmioty, lub ich ocena będzie rozbieżna z oceną UOKiK. Przykładem 
zmaterializowania się takiego ryzyka była współpraca UOKiK i UKNF w początkowym 
okresie wprowadzania na rynek umów ubezpieczeń na życie z ufk. 

(dowód: akta kontroli str. 1264, 1303-1304) 

3) W 34 na 75 postępowań wyjaśniających, prowadzonych w okresie od początku 2014 r. 
do 28 września 2018 r. w następstwie prowadzonego monitoringu i napływających 
sygnałów, potencjalne nieprawidłowości dotyczyły postanowień wzorców umów 
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w 14 sprzedaży 
produktów ubezpieczeniowych nieodpowiadających potrzebom klienta lub oferowania 
produktów w sposób wprowadzający w błąd (misselling), w tym również ubezpieczeń 
na życie z ufk, a w 10 postępowaniach analizowano między innymi postanowienia  
o odmowie spełnienia świadczenia, definicje chorób, warunki dodatkowego 
ubezpieczenia i zakresu ochrony. Przedmiotem pozostałych 17 postępowań 
wyjaśniających były w szczególności kwestie ograniczenia prawa konsumentów  
do wypowiedzenia umów ubezpieczenia OC, odmowy wypłaty odszkodowań w związku 
z wyłączeniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, zwrotu składki 
ubezpieczeniowej w przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu, wysokości 
składek ubezpieczenia na życie w związku z umową pożyczki i kalkulacji składki 
ubezpieczeń OC. 

 (dowód: akta kontroli str. 1130-1137) 

Od początku 2014 r. do dnia zakończenia kontroli ustalenia 23 postępowań 
wyjaśniających były podstawą do wszczęcia wobec 25 podmiotów postępowań  
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W efekcie  
15 postępowań wyjaśniających UOKiK stwierdził, że zakłady ubezpieczeń uwzględniły 
podniesione w wezwaniach Prezesa Urzędu zastrzeżenia. Potencjalne 
nieprawidłowości badane w ramach 30 postępowań wyjaśniających nie potwierdziły się 
i postępowania zakończono bez podejmowania dalszych działań. Akta trzech 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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postępowań zostały wykorzystane w innych postepowaniach wyjaśniających. Do dnia 
zakończenia kontroli siedem postępowań wyjaśniających pozostawało w toku.  

 (dowód: akta kontroli str. 821-837, 1066-1111, 1138-1151, 1302-1303) 

Spośród 68 postępowań wyjaśniających, zakończonych w okresie objętym kontrolą6,  
13 zostało przeprowadzonych w terminie, określonym w art. 48 ust. 4 ustawy o okik,  
a trzy w okresie nieznacznie przekraczających termin pięciu miesięcy (do 24 dni 
dłużej)7. Pozostałe postępowania zakończyły się co najmniej miesiąc po terminie 
wynikającym z ustawy, w tym 20 postępowań do 6 miesięcy po terminie,  
18 postępowań do 12 miesięcy i 14 postępowań powyżej 12 miesięcy. Najdłużej 
prowadzone postępowanie wyjaśniające trwało ponad trzy lata. Ze względu na długi 
czas trwania jednego z postępowań, tj. o 5 miesięcy dłuższy niż określony w art. 48 ust. 
4 ustawy o okik, zakończonego bez merytorycznego rozstrzygnięcia, utracona została 
możliwość wszczęcia postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów, z uwagi na treść art. 105 ustawy o okik, który do 17 kwietnia 2016 r. 
stanowił, iż nie wszczyna się postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, 
upłynął rok.  
Wiceprezes UOKiK wyjaśniła, że przyczyną przekroczenia terminów prowadzonych 
postępowań była konieczność gromadzenia niezbędnego materiału dowodowego, 
dotyczącego produktów o skomplikowanym charakterze, zasięganie opinii innych 
podmiotów, potrzeba skoordynowania działań z innymi delegaturami Urzędu, w celu 
zachowania jednolitości sposobu prowadzenia spraw. W trzech przypadkach 
na terminowość prowadzenia postępowań wpływ miały również braki kadrowe. 

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy o okik, w brzmieniu obowiązującym od dnia  
18 stycznia 2015 r.8, postępowanie wyjaśniające nie powinno trwać dłużej niż  
4 miesiące, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie dłużej niż 5 miesięcy od 
dnia jego wszczęcia. 

(dowód: akta kontroli str. 1152-1184, 1240, 1582-1594) 

Odnosząc się do kwestii ograniczonych zasobów kadrowych, wskazanych jako 
przyczyna wydłużonych postępowań oraz ograniczonego monitoringu rynku, 
omówionego w pkt III.1.1.1 wystąpienia, NIK zauważa, że po kontroli P/17/111 Ochrona 
praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym 
Najwyższa Izba Kontroli sfomułowała wniosek o przeprowadzenie analizy wpływu 
warunków pracy oferowanych przez Urząd oraz fluktuacji kadr na skuteczność realizacji 
zadań przez Prezesa UOKiK. 

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji przeprowadziło analizę procesów rekrutacyjnych  
w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów, odpowiadającym  
za przygotowywanie i realizowanie rządowej polityki konsumenckiej. W konkluzji 
opracowania wskazano, że nie stwierdzono występowania istotnego negatywnego 
wpływu fluktuacji kadr i procesów rekrutacyjnych na skuteczność realizacji zadań. 
Zdaniem NIK, zakres analizy nie dawał podstawy do sformułowania takiej oceny. Biorąc 
pod uwagę także skutek wymienionych ograniczeń kadrowych, którym jest 
zmniejszenie ochrony konsumentów, konkluzja ta nie pozostaje spójna z udzielonymi 
wyjaśnianiami.  
                                                           
6  Postępowania wszczęte w okresie od lipca 2012 r. do października 2017 r.  
7  Weryfikując czas trwania postępowań uwzględniono, że od 18 stycznia 2015 r. termin  

na zakończenie postępowań został wydłużony z 30 dni do 4 miesięcy i odpowiednio z 60 dni  
do 5 miesięcy dla spraw szczególnie skomplikowanych. 

8  Wcześniej art. 48 ust. 4 ustawy o okik stanowił, iż postępowanie wyjaśniające nie powinno trwać 
dłużej niż 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie dłużej niż 60 dni od dnia jego 
wszczęcia. 
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Wobec powyższego wskazane jest ponowne przeanalizowanie przyczyn fluktuacji kadr,  
jak i wpływu warunków pracy oferowanych przez Urząd, na skuteczność realizacji 
zadań przez Prezesa UOKiK. 

(dowód: akta kontroli str. 1301, 1306-1317)   

Szczegółową analizą NIK objęła trzy wybrane postępowania wyjaśniające, które  
w ocenie Urzędu nie dały podstaw do podjęcia dalszych działań w ramach kompetencji 
Prezesa UOKiK. 

Postępowanie wyjaśniające, wszczęte w dniu 23 listopada 2016 r., miało na celu 
zbadanie skali podwyżek ubezpieczeń OC i AC i ich przyczynę, w szczególności 
ustalenie, czy występowały przesłanki, mogące wskazywać na zmowę cenową jako 
przyczynę podwyżek oraz zidentyfikowanie, które grupy konsumentów poniosły  
w związku z nimi największe koszty. Badanie obejmowało lata 2012-2016. W ramach 
badania nie stwierdzono zachowań mogących świadczyć o zmowie cenowej nawet 
części uczestników rynku. Również badanie szczegółowych zależności między 
indywidualnymi ubezpieczycielami nie pozwoliło na stwierdzenie występowania 
symptomów zmowy. Strategie cenowe poszczególnych ubezpieczycieli nie były silnie 
powiązane. W związku z taką oceną Prezes UOKiK, postanowieniem z dnia  
17 kwietnia 2018 r., wydanym na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, zamknął postępowanie wyjaśniające w sprawie badania rynku 
ubezpieczeń komunikacyjnych. Wyniki badań UOKiK opublikował na stronie 
internetowej Urzędu9. 

(dowód: akta kontroli str. 522-524) 

Drugie z badanych postępowań wyjaśniających zostało wszczęte w dniu 30 maja  
2014 r. w celu ustalenia, czy stosowane przez jeden z zakładów ubezpieczeń warunki 
ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mogą stanowić 
naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. W uzasadnieniu postanowienia  
o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wskazano, że ma ono na celu 
zgromadzenie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorcę, które poddane 
zostaną dalszej analizie. Wyniki analizy Urzędu nie dały podstaw do kwestionowania 
postanowień, zawartych w owu oraz tabelach opłat i limitów.  

(dowód: akta kontroli str. 2174-2185, 2308-2309, 2312-2319) 

Rozstrzygnięcia w powyższych postępowaniach wyjaśniających oparte zostały  
o rzetelne zbadanie spraw oraz wyczerpująco uzasadnione. 

Trzecie postępowanie zostało wszczęte w dniu 31 lipca 2014 r. w związku ze skargą 
konsumentki informującej, że wskazany zakład ubezpieczeń stosował odpis 
amortyzacyjny, obniżając wysokość należnego odszkodowania z tytułu ochrony 
wynikającej z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych 
pojazdów.  

W wyniku tego postępowania, Prezes UOKiK uznał, że analiza stanu faktycznego daje 
podstawy do przyjęcia, że zakład ubezpieczeń przyjmuje do kalkulacji kosztów naprawy 
wskaźniki niezgodne z tymi, które winny być brane pod uwagę w świetle 
obowiązującego orzecznictwa, a sposób postępowania zakładu ubezpieczeń może 
stanowić nieuczciwe praktyki rynkowe, o jakich mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  
23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym10, co daje 
podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów. W sierpniu 2016 r. Dyrektor Delegatury UOKiK w Katowicach, działający 

                                                           
9  Raport z badania rynku ubezpieczeń komunikacyjnych z kwietnia 2018 r. 
10  Dz. U. z 2017 r. poz. 2070. 
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z upoważnienia Prezesa Urzędu uznał jednak, że podejmowanie dalszych działań  
w niniejszej sprawie jest nieuzasadnione. Wynikało to m.in. z wydania w grudniu 2014 r. 
przez KNF Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, 
które dotyczyły kwestii badanych w trakcie postępowania. Wytyczne KNF miały zostać 
wdrożone przez nadzorowane zakłady ubezpieczeń do 31 marca 2015 r., a KNF miała 
weryfikować wykonanie zaleceń zawartych w wytycznych. UOKiK nie zasięgał w tej 
sprawie opinii KNF. Nie przekazywał również do KNF informacji o przeprowadzonym 
postępowaniu wyjaśniającym i konkluzjach z niego wynikających. UOKiK przyjął,  
że biorąc pod uwagę zakres kontroli KNF, zgromadzone przez UOKiK dokumenty nie 
wniosą do wiedzy organu nadzoru żadnych nowych informacji, w sytuacji gdy KNF 
informowała w Wytycznych, że będzie weryfikowała ich wdrożenie przez zakłady 
ubezpieczeń.  

W ocenie NIK, zaniechanie wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów było działaniem niecelowym. KNF informowała  
o planowanej weryfikacji Wytycznych po ich wdrożeniu przez zakłady ubezpieczeń, 
wobec czego założenie przyjęte przez UOKiK o zbadaniu przez organ nadzoru praktyk 
przedsiębiorcy stosowanych przed wydaniem Wytycznych było nieuzasadnione. 
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o okik, za praktykę naruszającą zbiorowe interesy 
konsumentów należy rozumieć nieuczciwe praktyki rynkowe przedsiębiorcy. W sytuacji, 
gdy materiał dowodowy zebrany w trakcie postępowania wyjaśniającego pozwalał 
wstępnie ustalić, iż praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorcę wobec 
konsumentów jest nieuczciwa zasadnym było wszczęcie z urzędu postępowania  
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zdaniem NIK, 
zasadne było również przekazanie wyników analiz z postępowania wyjaśniającego  
do organu nadzoru, dla którego takie sygnały mogą przyczynić się do trafniejszego 
wyboru jednostek do kontroli. Brak tych działań spowodował, że kwestionowane 
praktyki mogły nie zostać wyeliminowane i być nadal stosowane. 

 (dowód: akta kontroli str. 2174-2176, 2187-2259, 2308-2309, 2312-2313) 

1.2 Kontrole wzorców umów 

W okresie od początku 2014 r. do 28 września 2018 r. UOKiK prowadził 30 kontroli, 
podczas których sprawdzono wzorce umów stosowane przez 21 zakładów 
ubezpieczeń. W kontrolach zakwestionowano 267 postanowień, ujętych w ogólnych 
warunkach ubezpieczeń, aneksach do ogólnych warunków ubezpieczeń oraz tabelach 
opłat i limitów, w tym 246 postanowień dotyczących ubezpieczeń na życie  
z ufk. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły między innymi zasad dokonywania 
zmian warunków umów w trakcie ich wykonywania, postanowień zmniejszających 
wartość środków zgromadzonych przez konsumentów na rachunku w razie rozwiązania 
umowy ubezpieczenia na życie z ufk poprzez zastosowanie mechanizmu wartości 
wykupu lub pobieranie opłaty likwidacyjnej, opłaty dystrybucyjnej, opłaty za wypłatę. 
Kwestionowane były również postanowienia dotyczące sprzecznego z ustawą z dnia  
22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej11 sposobu określania właściwości 
miejscowej sądów, wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zdarzenia 
związane z określonymi stanami i okolicznościami dotyczącymi zdrowia 
ubezpieczonego, automatycznego przedłużania umów zawartych na czas określony, 
sposobu wyliczenia wysokości odszkodowania. 

(dowód: akta kontroli str. 11, 1116-1129, 1595-1597) 

W przypadku kwestionowanych postanowień zawartych w kontrolowanych wzorcach 
umów ubezpieczenia na życie z ufk UOKiK oceniał działania przedsiębiorcy pod kątem 

                                                           
11  Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, ze zm. 
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stosowania czynów nieuczciwej konkurencji, nie były natomiast kwestionowane jako 
niedozwolone zawarte we wzorcach klauzule. Działania te UOKiK uznał na bardziej 
efektywne niż występowanie z powództwem do SOKiK. Efektem tych działań było m.in. 
wydanie 17 decyzji zobowiązujących, które zobligowały zakłady ubezpieczeń do zmiany 
kwestionowanych praktyk. 

(dowód: akta kontroli str. 1253-1258) 

Z dniem 17 kwietnia 2016 r. Prezes UOKiK uzyskał uprawnienie do kwestionowania 
niedozwolonych postanowień wzorców umowy w drodze postępowania 
administracyjnego w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy  
za niedozwolone12. W 2018 r. wobec czterech zakładów ubezpieczeń Prezes UOKiK 
wszczął postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy  
za niedozwolone. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK w UOKiK 
przedmiotowe postępowania pozostawały w toku. W postępowaniach tych 
kwestionowano 22 postanowienia zawarte w 101 różnych wzorcach umów 
ubezpieczenia na życie z ufk. Potencjalne nieprawidłowości dotyczyły różnych rodzajów 
opłat stosowanych przez te zakłady, w tym opłaty alokacyjnej i dystrybucyjnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 1241, 1253-1258, 1337-1341) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Działania UOKiK w zakresie monitorowania z urzędu zagrożeń występujących na rynku 
ubezpieczeniowym ograniczone zostały do identyfikowania nieprawidłowości 
związanych z ubezpieczeniami na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 
W pozostałym zakresie działania podejmowane przez Prezesa UOKiK były głównie 
odpowiedzią na sygnały wpływające do Urzędu w postaci skarg i zawiadomień. 
Powodowało to ograniczenie zakresu monitoringu rynku ubezpieczeniowego  
i skuteczności ochrony klientów tego rynku. W okresie objętym kontrolą UOKiK 
dokonywał systematycznej oceny wzorców umów pod kątem możliwości uznania za 
niedozwolone w rozumieniu art. 3851 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny13 (kc) oraz pod kątem występowania postanowień, które mogłyby zostać 
uznane za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Stwierdzone nieprawidłowości 
były przedmiotem postępowań w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone i w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
Stwierdzony przypadek zaniechania wszczęcia postępowania w sprawach praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, pomimo istnienia przesłanek 
uprawdopodobniających naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, był wynikiem 
przyjęcia założenia o zakresie działań nadzorczych KNF, bez posiadania wiedzy o ich 
rzeczywistym zakresie i efektach.  

Większość wszczętych postępowań wyjaśniających zakończyło się w terminie dłuższym 
niż określono w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, przy czym najdłużej 
prowadzone postępowanie zakończyło się po ponad 3 latach. W ocenie NIK, tak długie 
prowadzenie postępowań wyjaśniających może skutkować niemożnością wszczęcia 
postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone lub  
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, z uwagi na treść  
art. 99f i 105 ustawy o okik, oraz wzrostem liczby konsumentów dotkniętych 
niewłaściwymi praktykami.  

                                                           
12  Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1634) w ustawie o okik dodano przepisy dotyczące m.in. 
prowadzonego przed Prezesem UOKiK postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca 
umowy za niedozwolone.  

13  Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm. 
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Pomimo że w wyniku przeprowadzonej przez Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji 
analizy warunków zatrudnienia i fluktuacji kadr w Departamencie Ochrony Interesów 
Konsumentów nie stwierdzono negatywnego ich wpływu na sposób realizacji zadań 
przez Urząd, to wyjaśnienia UOKiK dotyczące ograniczonego zakresu działania nadal 
wskazują na występowanie niedostatecznego zasobu kadrowego. 

UOKiK, mimo zidentyfikowania w 2006 r. problemu utraty przez konsumenta znacznej 
części wpłaconych środków w przypadku rozwiązania przed terminem umowy 
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, pierwsze 
działania związane z eliminowaniem nieprawidłowości podjął dopiero po siedmiu 
latach14, tj. na przełomie 2013 r. i 2014 r.  

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

2.1. Przeciwdziałanie i eliminowanie praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów 

1) W okresie od początku 2014 r. do 28 września 2018 r. w Urzędzie prowadzono  
35 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów  
na rynku ubezpieczeniowym. Poza jednym przypadkiem, wszystkie poprzedzone były 
postępowaniami wyjaśniającymi. W 23 przypadkach postępowania były wszczęte  
na podstawie własnych analiz rynku, prowadzonych przez Urząd, 7 postępowań 
wszczęto w związku z sygnałami lub zawiadomieniami od konsumentów, a kolejne  
5 na podstawie zawiadomień od Rzecznika Finansowego oraz z KNF.  

Prezes UOKiK na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2, w związku z art. 24 
ust.1, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wydał 10 decyzji uznających  
za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania podmiotów rynku 
ubezpieczeniowego, w tym czterech pośredników ubezpieczeniowych, dwóch banków i 
dwóch zakładów ubezpieczeń. Wszystkie decyzje nakładały na przedsiębiorców kary 
pieniężne, które zostały zapłacone przez cztery podmioty. W pozostałych przypadkach 
decyzje – do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK w UOKiK – nie były 
prawomocne w związku z wniesieniem przez przedsiębiorców odwołań do SOKiK.  
W siedmiu przypadkach UOKiK stwierdził zaniechanie stosowania nieuczciwej praktyki 
jeszcze przed wydaniem decyzji, a trzy podmioty zostały zobowiązane do zaniechania 
jej stosowania, ale decyzje te do dnia zakończenia kontroli nie były prawomocne.  
W dwóch przypadkach Prezes Urzędu, w ramach usunięcia trwających skutków 
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów nakazał publikację sentencji decyzji  
na stronie internetowej przedsiębiorcy. Nie powodowało to usunięcia skutków dla 
konsumentów już pokrzywdzonych praktykami przedsiębiorców. 

Stwierdzone naruszenia zbiorowych interesów konsumentów dotyczyły w siedmiu 
przypadkach nieuczciwej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych z ufk,  
tj. udzielania konsumentom informacji dotyczących tych produktów w sposób mogący 
wprowadzić w błąd, co do cech tych produktów, ryzyka związanego z inwestowaniem  
w tego rodzaju produkty, pomijaniu istotnych informacji o możliwości rozwiązania 
umowy lub w przypadku jednego pośrednika, rozpowszechnianiu nieprawdziwych 
informacji o posiadaniu uprawnień do dokonywania weryfikacji warunków dotychczas 

                                                           
14  Było to wynikiem opinii wyrażonej przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, na 

której opierał się Prezes UOKiK. 
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zawartych umów oraz współdziałaniu w tym zakresie z zakładami ubezpieczeń. 
Pozostałe decyzje dotyczyły praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, 
polegającej na stosowaniu we wzorcach umownych stosowanych przy zawieraniu 
umów o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego niedozwolonych 
postanowień oraz niezamieszczaniu w materiałach reklamowych, w przypadku jednego 
z pośredników ubezpieczeniowych, istotnych informacji w zakresie ubezpieczenia  
na życie.  

Prezes Urzędu wydał ponadto, na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o okik, decyzje 
wobec 17 zakładów ubezpieczeń oferujących umowy ubezpieczenia na życie z ufk, 
zobowiązujące do umożliwienia konsumentom zmian warunków niekorzystnie 
zawartych umów ubezpieczenia na życie z ufk. Decyzje te dotyczyły około  
612 tys. konsumentów, którzy zawarli umowy od 2014 r., a w przypadku postępowań 
wszczętych w grudniu 2014 r. także konsumentów, którzy zawarli umowy w grudniu 
2013 r. lub wcześniej jeżeli dany wzorzec umowy nie zaprzestał być stosowany do dnia 
wszczęcia postępowania15. 

Pierwsze postępowania wyjaśniające w tym zakresie zostały wszczęte na przełomie 
2013 r. i 2014 r. Postępowaniami objęto działalność wszystkich zakładów ubezpieczeń 
stosujących instrument finansowy w postaci polis ubezpieczeniowych  
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także działania banków i podmiotów 
oferujących tego rodzaju ubezpieczenia. W grudniu 2013 r. oraz pod koniec 2014 i na 
początku 2015 r. Prezes UOKiK wszczął 17 postępowań w sprawie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów wobec zakładów ubezpieczeń 
oferujących umowy ubezpieczenia na życie z ufk. Zarzuty dotyczyły w szczególności 
stosowania niekorzystnych dla ubezpieczonych opłat likwidacyjnych. Postępowania 
prowadzone były średnio przez 10 miesięcy, a ostatnia decyzja została wydana w 
marcu 2016 r. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań zostało uprawdopodobnione,  
że przedsiębiorcy, stosując w obrocie z konsumentami opłaty likwidacyjne, określone 
we wzorcach umów ubezpieczenia na życie z ufk, mogli stosować praktyki naruszające 
zbiorowe interesy konsumentów. Wszystkie zakłady ubezpieczeń zobowiązały się do 
zaniechania stosowania określonych praktyk, wdrożenia działań mających na celu 
poprawę warunków w zakresie rozwiązania/rezygnacji z umów ubezpieczenia z ufk 
przez m.in. obniżenie kosztów wykupu polisy do określonego w decyzji poziomu,  
a w odniesieniu do produktów, których wzorce z opłatami za wykup były aktualnie  
w ofercie, do usunięcia z treści wzorców kwestionowanych postanowień dotyczących 
opłat z tytułu rozwiązania umowy/rezygnacji z ubezpieczenia. Ubezpieczyciele nie 
odwoływali się od decyzji i stały się one prawomocne po miesiącu od dnia ich 
doręczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 1652-1653, 1883-1899, 1776-1780) 

Prezes UOKiK nałożył na zakłady ubezpieczeń obowiązek wysłania wszystkim 
konsumentom, będącym stronami umów ubezpieczeń z kwestionowanymi wzorcami 
umownymi, pisemnej oferty zawarcia aneksów zmieniających warunki ubezpieczenia,  
a w przypadku ubezpieczeń grupowych, przesłania pisma informującego o zmianie 
umowy ubezpieczenia grupowego. W przypadku niektórych zakładów ubezpieczeń 

                                                           
15  Decyzje nie dotyczyły osób, które wypowiedziały wcześniej umowy oraz tych, których umowy zawarte 

były na wzorcach, które przestały być stosowane rok przed momentem wszczęcia postępowania. 
Wynikało to z art. 105 ustawy o okik obowiązującym do dnia 17 kwietnia 2016 r., zgodnie z którym 
nie można było wszcząć postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynął rok. Po zmianie 
ustawy termin ten został wydłużony do 3 lat. 
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konsumenci nie musieli podpisywać aneksów, ponieważ obniżenie opłat likwidacyjnych 
nastąpiło automatycznie, m.in. poprzez zrzeczenie się przez zakład ubezpieczeń części 
przyznanego w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub tabeli limitów i opłat, prawa do 
pobierania opłat likwidacyjnych. Ponadto, zakłady ubezpieczeń zostały zobligowane do 
zamieszczenia na swojej stronie internetowej komunikatów informujących o decyzji 
wydanej przez Prezesa UOKiK i zmianach w stosunku do obsługiwanych umów 
ubezpieczenia na życie z ufk. Wszystkie zakłady ubezpieczeń wywiązały się  
z obowiązków sprawozdawczych terminowo i wykonały nałożone przez UOKiK 
zobowiązania, w tym podania liczby zawiadomień wysłanych do konsumentów 
informujących o obniżeniu opłat oraz wskazania liczby odesłanych i podpisanych 
aneksów. Z przekazanych przez zakłady ubezpieczeń danych wynikało, że średnio 
około 27% konsumentów, którzy otrzymali zawiadomienia o możliwości zmiany 
warunków ubezpieczenia związanych z obliczaniem kwoty wartości wykupu/opłat 
likwidacyjnych zdecydowało się na zawarcie takich aneksów. W siedmiu przypadkach 
Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające, w celu wstępnego ustalenia czy 
przedsiębiorcy zastosowali się do nakazów określonych w decyzjach zobowiązujących. 
Postępowania te zakończyły się konkluzjami o prawidłowym wykonaniu zobowiązań. 

(dowód: akta kontroli str. 1769, 1771, 1774-1783) 

Ze względu na termin przedawnienia, określony w art. 105 ustawy o okik postępowania 
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,  
jak i decyzje zobowiązujące nie objęły dużej części umów zawartych przed 2014 r.  
W związku z tym Prezes Urzędu w porozumieniu z Polską Izbą Ubezpieczeń, przy 
udziale Ministerstwa Finansów oraz KNF przygotowali wsparcie dla konsumentów 
posiadających umowy zawarte przed 2014 r. Wynikiem tego było zawarcie porozumień 
pomiędzy Prezesem UOKiK a 16 zakładami ubezpieczeń16 w sprawie objęcia zasadami 
wynikającymi z wydanych decyzji zobowiązujących dotyczących ubezpieczeń na życie 
z ufk, także tych wzorców umów, które nie mogły być objęte decyzjami Prezesa UOKiK 
ze względu na przedawnienie. Porozumienia weszły w życie 1 stycznia 2017 roku  
i dotyczyły umów obowiązujących w dniu 1 grudnia 2016 r. Na podstawie porozumień 
ubezpieczyciele obniżyli wysokość opłat likwidacyjnych dla wskazanych  
w porozumieniach umów. Ponadto zakłady ubezpieczeń zobowiązały się do przyjęcia 
rozwiązań, których głównym założeniem było usunięcie skutków tzw. missellingu, 
polegającego na sprzedawaniu osobom starszym wieloletnich produktów o charakterze 
inwestycyjnym. Na mocy porozumień seniorzy (w wieku co najmniej 61 lat), którzy 
zawarli umowy po 1 stycznia 2008 r. i rozwiązali po 65. roku życia, ponosząc 
konsekwencje finansowe, mogli zwrócić się do zakładów ubezpieczeń z wnioskiem  
o zwrot różnicy między opłatą likwidacyjną pobraną w związku z rozwiązaniem umowy 
a opłatą, która zostałaby pobrana na warunkach określonych w porozumieniu. 
Możliwość wystąpienia z takim wnioskiem istnieje w ciągu trzech lat od dnia wejścia  
w życie porozumienia. 

(dowód: akta kontroli str. 1268, 1653, 1778) 

2) W okresie objętym kontrolą Prezes Urzędu wydał trzy decyzje zobowiązujące, które nie 
dotyczyły ubezpieczeń na życie z ufk. W dwóch z nich Prezes UOKiK wskazał  
na uprawdopodobnienie stosowania przez dwa zakłady ubezpieczeń nieuczciwej 
praktyki rynkowej, polegającej na ograniczaniu prawa konsumentów do wypowiedzenia 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  

                                                           
16  Prezes UOKiK nie zawarł porozumienia z jednym z zakładów ubezpieczeń, który w efekcie realizacji 

decyzji zobowiązującej nie posiadał wśród swoich klientów osób, które mogłyby zostać objęte 
rozwiązaniami przewidzianymi w porozumieniach, w tym osób w wieku senioralnym. 



 

14 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych17 (dalej: ustawa o ubezpieczeniach 
obowiązkowych). Decyzje Prezesa UOKiK obligowały zakłady ubezpieczeń do zmiany 
ww. praktyki oraz do wystąpienia do konsumentów, których wypowiedzenia umów nie 
zostały uznane za skuteczne z zapytaniem, czy podtrzymują złożone wypowiedzenie  
i domagają się proporcjonalnego zwrotu składki ubezpieczeniowej za okres następujący 
po wypowiedzeniu. Zakłady ubezpieczeń zobowiązały się także do zamieszczenia  
na swoich stronach internetowych, komunikatów informujących o realizacji decyzji 
Prezesa UOKIK. W decyzjach określono termin ich wykonania oraz obowiązki 
sprawozdawcze. Jeden z zakładów przekazał sprawozdanie z realizacji zobowiązań 
oraz żądaną dokumentację, potwierdzającą zmianę praktyki spółki w opisanym wyżej 
zakresie. Decyzja w sprawie drugiego zakładu ubezpieczeń została wydana w dniu  
28 sierpnia 2018 r., a termin na wykonanie zobowiązań wyznaczono jako 6 miesięcy  
od dnia uprawomocnienia się decyzji. 

Trzecia decyzja zobowiązująca została wydana w związku z rozpowszechnianiem 
przez zakład ubezpieczeń na stronie internetowej nieprawdziwych informacji, które 
mogły wprowadzać konsumentów w błąd w ramach ubezpieczenia na życie  
i ubezpieczenia rentowego. Po uprawdopodobnieniu stosowania przez przedsiębiorcę 
praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, stanowiącej nieuczciwą praktykę 
rynkową Prezes UOKiK w decyzji z 8 kwietnia 2014 r. zobowiązał zakład ubezpieczeń 
do zaniechania powyższych działań poprzez usunięcie wszelkich materiałów 
reklamowych i informacyjnych dotyczących tego produktu oraz opublikowania  
na stronie internetowej oświadczenia o wycofaniu z oferty produktu, m.in. w związku 
prowadzonym przez UOKiK postępowaniem w sprawie podejrzenia stosowania przez 
zakład ubezpieczeń praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

Do dnia zakończenia kontroli pięć innych postępowań w sprawach praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów na rynku ubezpieczeniowym 
pozostawało w toku. 

(dowód: akta kontroli str. 1883-1899, 2292) 

Z analizy dokumentacji, dotyczącej postępowań w sprawie praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów na rynku ubezpieczeniowym wynika, że oprócz trzech 
spraw postępowania te nie zakończyły się w terminie określonym w ustawie o okik. 
Zgodnie z art. 104 ustawy o okik (w brzmieniu obowiązującym przed dniem  
18 stycznia 2015 r.) postępowanie w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy 
konsumentów powinno było się zakończyć nie później niż w ciągu dwóch miesięcy,  
a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu trzech miesięcy od 
dnia wszczęcia postępowania. Postępowanie w sprawie praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów wszczęte od dnia 18 stycznia 2015 r. powinno być 
zakończone w terminie czterech miesięcy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - 
nie później niż w terminie pięciu miesięcy od dnia jego wszczęcia. Termin zakończenia 
postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów został 
przekroczony w 12 przypadkach o okres od 1 do 6 miesięcy, w 15 przypadkach o okres 
od 6 do 12 miesięcy, a w 5 przypadkach sprawy były rozpatrywane z przekroczeniem 
wskazanego terminu o ponad 12 miesięcy, w tym jedno przekroczenie wyniosło  
34 miesiące. 

W przypadku 17 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów, dotyczących ubezpieczeń na życie z ufk, zakończonych wydaniem 
decyzji zobowiązujących, które to postępowania trwały średnio 10 miesięcy, 
Wiceprezes UOKiK wskazała, że przekroczenie terminu zakończenia postępowania 
                                                           
17  Dz. U. z 2018 r. poz. 473, ze zm. 
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nieprawidłowości 
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wynikało z konieczności zebrania i przeanalizowania obszernego materiału 
dowodowego, w tym rozpatrzenia wniosków zakładów ubezpieczeń o wydanie decyzji 
zobowiązującej, a także modyfikacji pierwotnie złożonych zobowiązań. Konieczne było 
także skoordynowanie podejmowanych działań z delegaturami UOKiK prowadzącymi 
podobne postępowania, w których przyjmowano zobowiązania zakładów ubezpieczeń, 
w celu zachowania jednolitości orzecznictwa Prezesa Urzędu. Postępowania były 
prowadzone w ramach kontroli ogólnokrajowej. W niektórych przypadkach 
konsultowano kwestie związane ze złożonym zobowiązaniem z Komisją Nadzoru 
Finansowego. Zakłady ubezpieczeń po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania występowały o przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi na jego 
treść. Na wniosek zakładów ubezpieczeń w ramach prowadzonych postępowań 
odbywały się spotkania z ich przedstawicielami. 

W innych sprawach prowadzonych ponad 12 miesięcy, oprócz obszerności materiału 
dowodowego na długość prowadzonych postępowań wpływ miała m.in. konieczność 
przeprowadzenia rozprawy administracyjnej w celu przesłuchania pracowników 
przedsiębiorcy, oczekiwania na odpowiedzi m.in. od pośredników ubezpieczeniowych 
zawierających z konsumentami umowy ubezpieczenia na życie z ufk oraz od zakładów 
ubezpieczeń, działających na rynku polskim m.in. na temat wpływających skarg 
konsumenckich na działania pośredników ubezpieczeniowych, negocjacje kształtu 
złożonego zobowiązania. W dwóch przypadkach w toku postępowania uległa zmianie 
osoba je prowadząca. 

Zdaniem NIK, przewlekłość prowadzenia postępowań w sprawie praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów powoduje, że do czasu wydania decyzji przez Prezesa 
Urzędu, kwestionowana praktyka może być nadal stosowana, a konsumenci nie są  
w tym czasie chronieni. 

 (dowód: akta kontroli str. 1831, 1842, 1883-1899) 

2.2. Kary pieniężne 

W okresie objętym kontrolą Prezes UOKiK prawomocnymi decyzjami nałożył na trzy 
zakłady ubezpieczeń cztery kary pieniężne w łącznej wysokości 23.711,7 tys. zł z tytułu 
stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesów konsumentów. Praktyki te 
polegały na: 
- wprowadzeniu konsumentów w błąd w zakresie zmiany ogólnych warunków 

ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym poprzez 
dodanie w sposób jednostronny (uchwałą Zarządu) w ogólnych warunkach, 
nowych postanowień umownych dotyczących sposobu wyliczania opłaty 
likwidacyjnej;  

- stosowaniu niedozwolonych postanowień we wzorcach umownych 
wykorzystywanych do zawierania z konsumentami umów o prowadzenie 
indywidualnego konta emerytalnego;  

- niezamieszczeniu w materiałach reklamowych ubezpieczenia na życie informacji, 
że w razie śmierci ubezpieczonego z innych powodów niż wskutek 
nieszczęśliwego wypadku w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy wypłata 
świadczenia ubezpieczeniowego z tego tytułu ograniczała się jedynie do zwrotu 
wpłaconych składek ubezpieczeniowych; 

- niezamieszczeniu w rozpowszechnianych materiałach reklamowych informacji  
o nazwach i siedzibach przedsiębiorców, których produktów dotyczą te reklamy.  

Kary zostały prawidłowo naliczone i terminowo zapłacone przez zakłady ubezpieczeń.  

(dowód: akta kontroli str. 7-9, 74-173) 
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W okresie od początku 2014 r. do 28 września 2018 r. Prezes UOKiK nałożył ponadto 
na pięć podmiotów pośredniczących w sprzedaży polis na życie z ufk, sześć kar 
pieniężnych w łącznej kwocie 28.753,2 tys. zł z tytułu stosowania praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów w dystrybucji ubezpieczeń na życie  
z ufk. Wysokość kar została prawidłowo naliczona, w oparciu o przepisy ustawy  
o okik z uwzględnieniem wagi i natury naruszenia. Kary pieniężne z tytułu stosowania 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przy dystrybucji ubezpieczeń 
były nakładane w szczególności za rozpowszechnianie i przekazywanie, przy 
nawiązywaniu kontaktu z konsumentami nieprawdziwych informacji, wprowadzanie  
w błąd lub przekazywanie niepełnych lub błędnych informacji o cechach danego 
produktu (tj. rodzaj produktu, okres obowiązywania umowy, opłaty, ryzyka, przyszłe 
zyski, możliwości rozwiązania umowy, odstąpienie od umowy). Nałożone kary nie 
zostały wyegzekwowane przez UOKiK, gdyż sprawy nie zostały prawomocnie 
zakończone do końca sierpnia 2018 r. Trzy sprawy znajdowały się w postępowaniu 
odwoławczym w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, trzy – w sądzie 
apelacyjnym.  

(dowód: akta kontroli str. 60-70) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

2.3. Rozpatrywanie skarg i zawiadomień na działalność podmiotów 
rynku ubezpieczeniowego 

1) W wystąpieniu po kontroli NIK P/17/111 Ochrona praw konsumentów korzystających  
z kredytów objętych ryzykiem walutowym, Najwyższa Izba Kontroli sformułowała 
wniosek dotyczący rozważenia usystematyzowania ewidencji skarg i zawiadomień 
konsumentów w Urzędzie oraz u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, 
zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie 
stosowania zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań 
konsumentów18 (dalej: zalecenie Komisji Europejskiej). Prezes UOKiK odnosząc się  
do wniosku pokontrolnego NIK, w piśmie z 12 stycznia 2018 r. (sygn. DOIK-0910-
3/17/ŁW) podał, że w zależności od środków organizacyjnych i finansowych rozważy 
wprowadzenie ewidencji sygnałów konsumenckich wpływających do UOKiK, spójnej  
z ewidencją prowadzoną przez organizacje społeczne w ramach realizacji zadań 
zleconych związanych z ochroną konsumentów oraz przez rzeczników konsumentów.  

W toku niniejszej kontroli ustalono, że od 1 stycznia 2018 r. w Urzędzie wdrożono nowy 
system klasyfikacji i ewidencji skarg i zawiadomień, oparty o zalecenie Komisji 
Europejskiej. System został stworzony w oparciu o program MS Excel, w którym każdy 
pracownik rozpatrujący pisma miał obowiązek wpisywania swoich spraw. Zawierał dane 
od dnia wdrożenia. Nowe narzędzie obejmowało informacje m.in. na temat sektora, 
którego dotyczy dany sygnał. Obowiązującym systemem rejestracji skarg  
i zawiadomień był nadal program Lotus nieposiadający funkcji generowania statystyk, 
czy filtrowania danych po przedmiocie sprawy. System ten nie pozwalał  
na szczegółowe ustalenie, jakiej branży czy rodzaju usług dotyczy zarejestrowany 
przed 1 stycznia 2018 r. sygnał konsumencki, co skutkowało brakiem możliwości 
automatycznego wygenerowania informacji wyłącznie na temat skarg i zawiadomień 
dotyczących działalności przedsiębiorców na rynku ubezpieczeniowym. 

(dowód: akta kontroli str. 1796-1800, 1900-1905, 1966-1975) 

                                                           
18  Dz. Urz. UE L 136 z 02.06.2010, str. 1. 
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W związku z powyższym Urząd podał dane wyłącznie o skargach i zawiadomieniach  
na działalność zakładów ubezpieczeń (bez sygnałów dotyczących działań pośredników, 
banków lub innych podmiotów, które mogły pośredniczyć w sprzedaży ubezpieczeń  
i wobec których toczyły się postępowania przed Prezesem Urzędu), zgodnie z którymi  
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2018 r. do Centrali UOKiK wpłynęły 
łącznie 764 skargi i zawiadomienia o podejrzeniu stosowania przez zakłady 
ubezpieczeń praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W tym samym 
okresie do delegatur UOKiK wpłynęły łącznie 793 sygnały konsumenckie (skargi  
i zawiadomienia) dotyczące działalności zakładów ubezpieczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 1657-1731) 

Do weryfikacji sposobu rozpatrywania skarg wybrano losowo 25 skarg na działalność 
zakładów ubezpieczeń, które wpłynęły do Urzędu w okresie objętym kontrolą. Spośród 
nich siedem skarg dotyczyło ubezpieczeń na życie z ufk, trzy skargi związane były  
z realizacją obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych (OC). Skarżący kwestionowali także zapisy w owu dotyczące 
definicji chorób, różnych ryzyk finansowych, odpowiedzialności cywilnej w życiu 
prywatnym. Pozostałe pojedyncze skargi dotyczyły ubezpieczeń majątkowych, ryzyka 
utraty pracy oraz ubezpieczeń na życie (koszty leczenia). 
We wszystkich odpowiedziach na pisma, zakwalifikowanych jako sygnały 
konsumenckie, UOKiK zamieszczał ulotkę informacyjną lub informował o możliwości 
zwrócenia się ze sprawą do sądu lub podmiotów uprawnionych do niesienia pomocy 
prawnej konsumentom w ich indywidualnych sprawach (federacji konsumentów, 
powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, infolinii konsumenckiej lub 
Rzecznika Finansowego). Od 17 kwietnia 2016 r. informowano także o możliwości 
wnioskowania o przedstawienie przez Prezesa UOKiK istotnego dla sprawy poglądu  
w indywidualnym sporze sądowym.  

Większość zbadanych spraw (19 z 25) miała indywidulany charakter i nie dawała 
podstaw do podejmowania dalszych działań w ramach kompetencji Prezesa UOKiK.  
W trzech przypadkach dotyczących ubezpieczeń na życie z ufk, działania wobec 
zakładów ubezpieczeń zostały podjęte już wcześniej, jedno zakończyło się wydaniem 
decyzji zobowiązującej. W związku z jednym sygnałem Prezes Urzędu, bez 
wszczynania postępowania, na podstawie art. 49a ustawy o okik skierował pismo do 
zakładu ubezpieczeń o stosowne wyjaśnienie sprawy, a przekazane informacje nie dały 
podstaw do wszczęcia postępowania przed Prezesem Urzędu w tej sprawie.  
W efekcie jednej skargi wszczęto postępowanie wyjaśniające, które do 28 września 
2018 r. pozostawało w toku.  

W jednej sprawie Prezes UOKiK nie przedstawił do kontroli dokumentów 
potwierdzających, czy Urząd podjął działania, o których napisał konsumentowi  
w odpowiedzi i czy przeanalizował wzorce stosowane przez zakład ubezpieczeń.  
Jak wyjaśnił Prezes UOKiK pracownik zajmujący się w 2014 r. sprawą nie sporządził 
żadnej notatki, co aktualnie jest stosowane w Urzędzie.  

Szczegółowym badaniem objęto także 15 zawiadomień, o których mowa w art. 100  
ust. 1 ustawy o okik19, wybranych losowo spośród złożonych do Centrali UOKiK  
w okresie objętym kontrolą. Odpowiedzi20 były wysyłane terminowo. Prezes UOKiK  
w każdym przypadku informował zgłaszających zawiadomienia o sposobie 
wykorzystania otrzymanych informacji lub o braku możliwości egzekwowania 

                                                           
19  Zawiadomienia dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów. 
20  Informacje na piśmie przekazywane zgłaszającemu zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia 

zawiadomienia wraz z uzasadnieniem. 
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indywidualnych roszczeń konsumentów. W odpowiedzi na trzy zawiadomienia Prezes 
Urzędu poinformował, że przekazane dane zostaną wykorzystane w toczących się 
postępowaniach wyjaśniających, a jedno z nich dało również podstawę do wszczęcia 
nowego postępowania wyjaśniającego. Analiza pozostałych wskazywała na ich 
indywidualny charakter i brak przesłanek do podejmowania dalszych działań. 

Odpowiedzi na skargi i zawiadomienia zostały udzielone rzetelnie, adekwatnie do treści 
złożonych sygnałów konsumenckich.  

(dowód: akta kontroli str. 1048-1052, 1193-1209, 1784-1787) 

W badanej próbie skarg, w dwóch przypadkach dotyczących poszkodowanych  
w wypadkach komunikacyjnym, Prezes UOKiK nie podjął działań, uznając, że sprawy 
nie mają charakteru konsumenckiego. Sprawy (DDK-60-1026/16/KR i DDK-60-
00390/15) dotyczyły wypłaty odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, które zdaniem skarżących zostały wyliczone 
błędnie/niekorzystnie z zastosowaniem nieuzasadnionych korekt i niekorzystnych 
współczynników. Prezes UOKiK powołał się przy tym na uchwałę Sądu Najwyższego 
(dalej: SN) z dnia 9 września 2015 r. (sygn. akt III SZP 2/15), w której SN orzekł,  
że poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej 
z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych nie jest konsumentem w rozumieniu art. 24 w związku z art. 4 
pkt 12 ustawy o okik, odsyłającym do art. 221 kc. Ustawa o okik nie zawiera 
autonomicznej definicji konsumenta. Ilekroć w ustawie o okik jest mowa  
o konsumencie należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu art. 221 kc,  
tj. osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W związku z powyższym 
Urząd wskazał, że możliwości podejmowania działań w celu ochrony osób 
dochodzących odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych są niewielkie. 

(dowód: akta kontroli str. 1785, 1788-1791) 

NIK zauważa, iż na kwestię zawężającej definicji konsumenta zawartej w art. 221 
kodeksu cywilnego, zwrócił uwagę Rzecznik Ubezpieczonych w piśmie z 7 maja  
2015 r., skierowanym do Wiceprezes UOKiK, w związku z pracami nad projektem 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks 
postępowania cywilnego. Wskazywał, iż ogranicza to m.in. możliwość działania 
Prezesa UOKiK w sytuacjach, gdy sprawy dotyczą, np. praktyk zakładów ubezpieczeń 
związanych z rozpatrywaniem roszczeń zgłoszonych z tytułu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. Rzecznik Ubezpieczonych postulował, aby przy okazji 
projektowanej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zdefiniować 
pojęcie konsumenta w ten sposób, żeby obejmowało ono każdą osobę fizyczną, która 
działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą 
lub wolnym zawodem, a także równolegle dokonać zmiany w ustawie  
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.  

Na potrzebę objęcia ochroną konsumencką osoby niemającej statusu osoby 
ubezpieczającej (poszkodowanego będącego głównym beneficjentem umowy 
ubezpieczenia OC) zwrócił także uwagę Pierwszy Prezes SN w opracowaniu "Uwagi  
o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie" (Warszawa 2015, s. 47-48), 
wskazując iż należy poddać pod rozwagę zmianę definicji konsumenta przez 
odpowiednią modyfikację art. 4 pkt 12 ustawy o okik bądź art. 221 kc. 

 (dowód: akta kontroli str. 1980-1987) 

Uwagi dotyczące  
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Mimo tego, Prezes UOKiK nie przygotowywał propozycji zmian przepisów prawa w tym 
zakresie.  

Zdaniem Wiceprezes UOKiK, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 września 2015 r., 
uznał wprawdzie, że poszkodowany dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela  
w ramach odpowiedzialności z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC nie ma 
statusu konsumenta, niemniej dostrzegł możliwość przyznania tego statusu 
ubezpieczającemu - „za pomocą ochrony interesów ubezpieczających Prezes Urzędu 
może chronić pośrednio interesy osób poszkodowanych”. W ww. uchwale SN 
wskazane zostało także, iż zakres roszczeń przysługujących poszkodowanemu wobec 
ubezpieczyciela wyznacza umowa ubezpieczenia OC. Ubezpieczyciel w ramach 
odpowiedzialności gwarancyjnej nie może ponosić szerszej odpowiedzialności niż ta, 
do jakiej zobowiązał się w umowie ubezpieczenia. Natomiast sprawca szkody, w tym 
ubezpieczający, ponosi odpowiedzialność niezależnie od wyłączeń lub ograniczeń 
przewidzianych w owu ubezpieczyciela. Jeżeli wyłączenia te lub ograniczenia są 
sprzeczne z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, takie zachowanie 
ubezpieczyciela może godzić w interesy ubezpieczającego. Polisa OC nie zapewnia 
ubezpieczającemu takiego poziomu ochrony jego interesów majątkowych, jaki 
przewidziany został w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dochodzi wówczas 
do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – ubezpieczających, którzy 
nabywają produkt niepełnowartościowy z ich punktu widzenia. Status ubezpieczających 
jako konsumentów nie budzi zaś wątpliwości. Z powyższych stwierdzeń można 
wywieść wniosek, że Prezes UOKiK powinien podejmować działania w celu ochrony 
interesów osób ubezpieczających z umowy ubezpieczenia OC i w ten sposób może 
chronić pośrednio interesy osób poszkodowanych. Z tego względu zdaniem 
Wiceprezes UOKiK nie ma potrzeby zmiany definicji konsumenta, a jeśli jednak uznane 
byłoby za zasadne wprowadzenie takiej zmiany, aby uniknąć systemowych 
niespójności modyfikacji należałoby jej dokonać w Kodeksie cywilnym, gdyż tam 
zostało zdefiniowane pojęcie konsumenta. 

(dowód: akta kontroli str. 1900-1904, 2350-2353) 

Jednak brak spójności w przedstawionych poglądach i działaniu Urzędu świadczą  
o istnieniu wątpliwości, co do faktycznej możliwości podejmowania działań i ich zakresu 
w sprawach beneficjentów umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
i konieczności ponownej analizy możliwości prowadzenia postępowań w tym zakresie 
oraz rozważenia zmiany prawnej definicji konsumenta.  

Zdaniem NIK, Prezes UOKiK powinien podjąć działania w celu wyeliminowania 
wątpliwości prawnych i wprowadzenia zmian chroniących osoby poszkodowane 
dochodzące roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC. 

2) Od 17 kwietnia 2016 r. Prezes Urzędu posiada uprawnienia do wydawania istotnych 
poglądów w sprawach toczących się przed sądem, dotyczących sporu między 
konsumentem a przedsiębiorcą. W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły  
154 wnioski o przedstawienie istotnego poglądu w sprawach, w których stroną pozwaną 
były zakłady ubezpieczeń. W 93 przypadkach Prezes skorzystał z uprawnienia 
wynikającego z art. 31d ustawy o okik i przedstawiał sądowi istotny dla sprawy pogląd 
w postępowaniach dotyczących ochrony konsumentów, będących klientami zakładów 
ubezpieczeń. Wszystkie sprawy dotyczyły kwestii związanych z ubezpieczeniem  
na życie z ufk. Sądy wydały orzeczenia zgodne z istotnym poglądem Prezesa UOKiK  
w 18 przypadkach, w 62 sprawach Prezes UOKiK nie otrzymał informacji zwrotnej  
o rozstrzygnięciu, a 11 spraw - do dnia 28 września 2018 r. – było nadal w toku.  
W dwóch przypadkach wyrok sądu nie był zbieżny ze stanowiskiem Prezesa UOKiK. 
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Na dzień zakończenia czynności kontrolnych rozpatrywanie 35 wniosków o wydanie 
ipws pozostawało w toku. W 26 przypadkach nie wydano istotnego poglądu  
w sprawie, co wynikało z braku uzupełnienia wniosku po wezwaniu Urzędu, faktu 
wydania wyroku w danej sprawie zanim zakończyło się rozpatrywanie wniosku, braku 
interesu publicznego, bądź bliskiego terminu rozprawy. Badanie dokumentacji 
obejmującej rozpatrywanie czterech wniosków o wydanie istotnego poglądu  
w sprawach, w których Prezes UOKiK odmówił ich wydania ze względu na bliski termin  
rozprawy nie wykazało nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 11-20, 1843-1858, 1976-1979) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów należycie rozpatrywał zawiadomienia  
i skargi konsumentów na działalność podmiotów na rynku ubezpieczeniowym oraz 
udzielał zawiadamiającym i skarżącym rzetelnych odpowiedzi. Reakcją na zgłoszone 
sygnały, a także własne analizy rynku ubezpieczeniowego było wszczęcie  
35 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 
wobec podmiotów działających na tym rynku. Doprowadziły one do wydania  
10 decyzji stwierdzających naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, nałożenia 
kar pieniężnych, a wobec trzech podmiotów obowiązku zaniechania stosowania 
nieuczciwej praktyki. Prezes UOKiK wydał także 20 decyzji zobowiązujących podmioty 
rynku ubezpieczeń do zmiany stosowanej praktyki, po uprawdopodobnieniu w toku 
przeprowadzonych postępowań, że przedsiębiorcy mogą stosować praktyki 
naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Zakłady ubezpieczeń wywiązały  
się z obowiązków sprawozdawczych terminowo i w żądanym zakresie wykonały 
zobowiązania. UOKiK nie dotrzymywał ustawowych terminów prowadzenia postępowań 
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, co uzasadniał 
skomplikowaniem spraw oraz problemami kadrowymi.  

Rozbieżności w stanowiskach dotyczących możliwości badania praktyk zakładów 
ubezpieczeń związanych z rozpatrywaniem naruszeń z tytułu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej oraz statusu konsumenta wskazują na konieczność 
podjęcia działań w celu wyeliminowania wątpliwości w tym zakresie. 

Kary pieniężne z tytułu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów na rynku ubezpieczeniowym były prawidłowo nakładane i dochodzone. 

3. Działania mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym 
praktykom rynkowym i wzmacnianie pozycji 
konsumentów na rynku ubezpieczeniowym 

3.1. Działania informacyjno-edukacyjne 

Działania informacyjno-edukacyjne UOKiK skupiały się na prowadzeniu kampanii 
społecznych, organizowaniu konferencji, debat i warsztatów oraz opracowywaniu  
i bezpłatnej dystrybucji publikacji. Urząd prowadził również projekty, których celem było 
podnoszenie świadomości konsumenckiej i wiedzy o nowych oraz obowiązujących 
regulacjach prawnych związanych z nowymi prawami konsumentów, w związku  
z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta21  
i znowelizowanych w dniu 17 kwietnia 2016 r. przepisów ustawy o ochronie konkurencji 

                                                           
21  Dz. U. z 2017 r. poz. 683, ze zm. 
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i konsumentów, a także pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (system 
ADR) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r.22  

Celem działań podejmowanych przez Prezesa UOKiK była ochrona wszystkich 
nieprofesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego, bez wyszczególniania wybranej 
grupy konsumentów. Stąd Urząd nie posiadał odrębnych planów informacyjno-
edukacyjnych, dotyczących ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeń.  

Polityka informacyjno-edukacyjna UOKiK w badanym okresie nawiązywała  
do zidentyfikowanych przez Urząd problemów na rynku ubezpieczeń.  

Narzędziem polityki informacyjno-edukacyjnej była przede wszystkim strona 
internetowa UOKiK. W zakładce „Aktualności” publikowane były komunikaty Urzędu 
dotyczące m.in. kwestii ubezpieczeń. W okresie od początku 2014 r. do 28 września 
2018 r. ukazało się 36 komunikatów dotyczących ochrony konsumentów na rynku 
ubezpieczeniowym. Największą grupę stanowiły informacje dotyczące polis  
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (23 komunikaty). Były to informacje  
o postępowaniach prowadzonych przez UOKiK, wyrokach sądowych, porozumieniach 
podpisanych z ubezpieczycielami, a także porady dla konsumentów, którzy zawarli 
umowy na polisy z ufk. Wtórnym wynikiem komunikatów prasowych były informacje  
w mediach. Od listopada 2015 r. UOKiK monitorował prasę oraz radio i telewizję pod 
kątem prawidłowości informacji o polisach z ufk. Od tego czasu w pojawiło się  
360 artykułów prasowych oraz materiałów telewizyjnych na ten temat. Z kolei  
w zakładce „Konsumenci” znajdowała się sekcja „Porady Konsumenckie”, 
uwzględniające specyfikę umów ubezpieczeniowych oraz informacje na temat pomocy 
konsumentom także w tym zakresie. 

Bezpośrednim narzędziem upowszechniania informacji na temat sytuacji na rynku 
ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym była uruchomiona  
w kwietniu 2015 r. strona internetowa www.finanse.uokik.gov.pl. Od chwili jej 
uruchomienia do 11 czerwca 2018 r. strona zanotowała ponad 320 tys. odsłon.  
Ma ona na celu informowanie o działaniach podjętych przez Prezesa UOKiK wobec 
zakładów ubezpieczeń i instytucji finansowych, które oferowały ubezpieczenia z ufk, jak 
również prezentowanie wyników postępowań sądowych w tych sprawach.  

Zdaniem NIK strona została uruchomiona późno, w porównaniu do czasu 
zidentyfikowania problemów związanych z umowami ubezpieczenia na życie z ufk23  
i miała głównie wartość informacyjną dla osób dochodzących roszczeń w czasie, gdy 
wydawane były decyzje zobowiązujące oraz zawierane porozumienia z zakładami 
ubezpieczeń, a w ograniczonym zakresie charakter prewencyjny. 

Temat polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym był przedmiotem dwóch 
konferencji prasowych. Pierwsza dotyczyła decyzji i postępowań w tym zakresie 
(październik 2010 r.), a druga z grudnia 2016 r. – porozumień z ubezpieczycielami 
dotyczących obniżenia opłat likwidacyjnych dla konsumentów, którzy zawarli umowy 
przed 2014 r. 

W ramach działalności informacyjno-edukacyjnej UOKiK zorganizował w badanym 
okresie dwie debaty: „Jak powinny wyglądać dobre reklamy usług finansowych?”  
(13 marca 2015 r.) oraz „Ochrona konsumentów w dobie rozwoju srebrnej gospodarki” 
(10 marca 2017 r.). Debaty miały charakter otwarty, ale adresatami zaproszeń byli  
w szczególności rzecznicy konsumentów, przedstawiciele podmiotów rynku 
finansowego, prawnicy, pracownicy akademiccy, a także konsumenci. Podczas spotkań 
omawiano m.in. niedozwolone praktyki rynkowe stosowane wobec seniorów, w tym  

                                                           
22  Dz. U. poz. 1823. 
23  W grudniu 2012 r. Rzecznik Ubezpieczonych opublikował część I raportu analizującego problemy 

związane z ubezpieczeniami na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 
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w zakresie dotyczącym ubezpieczeń na życie z ufk, dyskutowano o konieczności 
wzmocnienia ochrony konsumentów i zapewnienia dostępu do rzetelnych informacji  
w przekazie marketingowym w zakresie usług finansowych oraz omawiano dobre i złe 
praktyki, dotyczące materiałów reklamowych na temat ubezpieczeń na życie z ufk.  

UOKiK wydał ponadto publikacje odnoszące się do kwestii ubezpieczeń. Broszura 
„Klauzule abuzywne” (z 2016 r.) dotyczyła problematyki niedozwolonych postanowień 
umownych, w tym również kwestii umów ubezpieczeniowych, a ulotka „Pomoc 
konsumencka” (z 2017 r.) zawierała informacje na temat poradnictwa i pomocy 
konsumentom, w tym w sprawach ubezpieczeń. Obydwie publikacje, których treść 
dostępna jest na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Edukacja”, były 
dystrybuowane wśród konsumentów za pośrednictwem rzeczników konsumentów.  

UOKiK w badanym okresie przeprowadził również kampanię informacyjną w zakresie 
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Na przełomie lat 2016-2017 
m.in. poprzez stronę internetową www.polubowne.uokik.gov.pl, UOKiK promował 
działanie tego systemu, w tym wskazywał podmioty uprawnione do prowadzenia 
postępowań pozasądowych w sektorze usług finansowych (w tym również 
ubezpieczeniowych). Od czasu uruchomienia do 11 czerwca 2018 r. strona odnotowała 
ponad 76 tys. odsłon przez unikalnych użytkowników.  

(dowód: akta kontroli str. 399-521, 1905-1906) 

UOKiK poza liczbą odsłon stron internetowych, nie wykorzystywał innych narzędzi  
w celu monitorowania efektów działań, których celem było podwyższenie poziomu 
wiedzy konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. 

(dowód: akta kontroli str. 183-184) 

UOKiK opiniował projekty zasad dobrych praktyk, gdy organizacje zrzeszające o to 
występowały. W sierpniu 2016 r. zaopiniował przygotowany przez Polską Izbę 
Ubezpieczeń projekt „Dobrych Praktyk na polskim rynku ubezpieczeń w zakresie 
ubezpieczeń sprzętu”. 

(dowód: akta kontroli str. 403, 419-435) 

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

3.2. Wykorzystanie instytucji „tajemniczego klienta” 

Zgodnie z obowiązującym od 17 kwietnia 2016 r. art. 105ia ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, UOKiK ma prawne możliwości stosowania instytucji tzw. 
„tajemniczego klienta” w celu weryfikacji sposobu postępowania przedsiębiorców  
w trakcie sprzedaży produktów klientom indywidualnym24. Od czasu wprowadzenia 
niniejszego przepisu w Urzędzie nie zostały sformalizowane zasady i strategie 
postępowania w związku z instytucją „tajemniczego klienta”.  

Pierwsza kontrola z wykorzystaniem tego sposobu kontroli została przeprowadzona  
w maju 2018 r. Do końca sierpnia 2018 r. przeprowadzono 4 takie kontrole.  
Nie dotyczyły one jednak produktów na rynku ubezpieczeniowym.  

Prezes UOKiK przedstawił stanowisko, że przy szeroko rozumianych sprawach 
finansowych instytucja „tajemniczego klienta” niestety może mieć iluzoryczne znaczenie 
z uwagi na to, że pracownicy UOKiK nie mają możliwości "utajnienia" danych 
osobowych kontrolujących. Brak jest bowiem możliwości skorzystania z tzw. fałszywej 

                                                           
24  Zgodnie z art. 105ia  ust. 1 i 4 ustawy o okik w celu uzyskania informacji mogących stanowić dowód 

w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów kontrolujący – po uzyskaniu na 
wniosek Prezesa UOKiK zgody SOKiK - ma prawo podjęcia czynności zmierzających do zakupu 
towaru. 
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tożsamości tych osób (w przeciwieństwie do określonych służb), a przy tego typu 
sprawach często wydaje się to niezbędne. 

(dowód: akta kontroli str. 71-72, 184) 

Ponadto, zdaniem UOKiK wykorzystanie instytucji „tajemniczego klienta” jest 
utrudnione w przypadku firm stosujących model sprzedaży, polegający na nakłanianiu 
ubezpieczających/ubezpieczonych do rozwiązania dotychczasowej umowy 
ubezpieczenia na życie z ufk i zawarcia nowej umowy z tym samym lub innym 
zakładem ubezpieczeń. W takiej sytuacji osoba będąca „tajemniczym klientem” 
musiałaby podawać się za osobę posiadającą taką umowę z jakimś konkretnym 
zakładem ubezpieczeń. Skorzystanie z „tajemniczego klienta” jest też niemożliwe  
w sytuacji, gdy kontakt z klientem jest inicjowany przez firmę bez możliwości zwrotnego 
kontaktu ze strony klienta. Ponadto, gdy spółka pozyskuje nowych klientów  
za pośrednictwem osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne, z których część 
prowadzi własną działalność gospodarczą, powstaje problem, czy informacje 
zgromadzone za pomocą „tajemniczego klienta” można byłoby wykorzystać wobec 
spółki, czy jedynie wobec poszczególnych przedsiębiorców. 

 (dowód: akta kontroli str. 184-185) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. NIK zwraca jednak uwagę, że nie we wszystkich aspektach kontroli 
działalności ubezpieczeniowej konieczne jest przedstawienie danych osobowych, co 
umożliwia wykorzystanie instytucji „tajemniczego klienta”. 

3.3. Współpraca z Komisją Nadzoru Finansowego i Rzecznikiem 
Finansowym 

W dniu 25 lipca 2007 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KNF  
a Prezesem UOKiK.  

Zgodnie z porozumieniem strony zobowiązały się m. in. do współpracy w zakresie 
zapewnienia ochrony interesów uczestników rynku finansowego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym25 oraz  
do zapobiegania i przeciwdziałania występowaniu na rynku finansowym zjawisk, 
mających charakter praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów  
w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jak stanowi § 2 ust. 2 
porozumienia: „strony będą 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”. 

 (dowód: akta kontroli str. 10, 23-24, 174-178) 

Współpraca z Komisją Nadzoru Finansowego polegała na wymianie informacji na temat 
nieprawidłowości w działalności podmiotów rynku ubezpieczeniowego, spotkaniach, 
udziale w konferencjach. Podejmowano także wspólne działania informacyjno-
edukacyjne dotyczące rynku finansowego. Przedstawiciele stron występowali m.in.  
na konferencjach dotyczących polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich  
(maj 2014) i reklam usług finansowych (marzec 2015). UOKiK zamieszczał na stronach 
internetowych Urzędu komunikaty prasowe o działaniach na rynku finansowym  
(w szczególności bankowym), informował o polisach na życie z ufk, funkcjonowaniu 
Sądu Polubownego przy KNF, o zasadach obsługi skarg klientów na instytucje 
finansowe.  

(dowód: akta kontroli str. 186-188, 530-536) 

                                                           
25  Dz. U. 2018 r. poz. 621, ze zm. 
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Dokumentacja dotycząca zgłaszania przez KNF potencjalnych nieprawidłowości  
w działalności podmiotów rynku ubezpieczeniowego wskazywała na problemy  
w uzyskiwaniu przez Urząd pełnej dokumentacji, która dawałaby możliwość wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego lub postępowania w sprawie praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów. W dwóch przypadkach UKNF przekazał 
zawiadomienia o zidentyfikowanych nieprawidłowościach na rynku ubezpieczeniowym, 
natomiast nie załączył, bądź odmówił przekazania posiadanej dokumentacji w sprawie. 
W odpowiedzi na prośbę UOKiK o przekazanie dodatkowych informacji zebranych 
przez UKNF dotyczących tych podmiotów (skarg, wzorców umów, innych) przekazał 
jedynie dokumentację, dotyczącą podmiotów wobec których toczyły się już 
postępowania przed Prezesem UOKiK, natomiast odmówił przekazania pozostałych 
wskazując, że nie jest to możliwe zgodnie z art. 372 ustawy z 11 września 2015 r.  
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej26, natomiast będzie możliwe dopiero 
po wszczęciu przez Prezesa UOKiK postępowania27. 

Zdaniem NIK, przedmiotowa praktyka uniemożliwiająca Prezesowi UOKiK pozyskanie 
dowodów przed wszczęciem postępowania znacznie wydłużała proces związany  
z reakcją na zgłoszone przez KNF naruszenia oraz wyborem właściwych podmiotów, 
wobec których takie postępowanie powinno się rozpocząć. 

Prezes UOKiK w trakcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy  
o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, w piśmie z dnia  
20 lipca 2017 r. skierowanym do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, 
zwrócił uwagę na kwestię zapewnienia dostępu do informacji potrzebnych  
do realizacji jego ustawowych zadań. Wskazał m.in. że projektowane przepisy 
zakładają wprowadzenie do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym art. 17 ca, 
zgodnie z którym Komisja Nadzoru Finansowego i Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego mogą wymieniać informacje, w tym informacje chronione  
na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym dla wykonywania ich ustawowo 
określonych zadań. Prezes UOKiK uznał za celowe uzupełnienie projektowanej ustawy 
o analogiczny przepis dotyczący wymiany informacji pomiędzy Komisją Nadzoru 
Finansowego a Prezesem UOKiK.  

Ponadto w piśmie z dnia 17 sierpnia 2018 r. do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Finansów Prezes Urzędu wskazał, że „rozważenia wymaga również wprowadzenie 
rozwiązań mających na celu usprawnienie wymiany informacji pomiędzy organami 
administracji. Obecnie, w przypadku zwracania się przez Prezesa UOKiK  
do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w celu uzyskania informacji 
istotnych z punktu widzenia ochrony zbiorowych interesów konsumentów, Prezes 
UOKiK nie otrzymuje satysfakcjonującej odpowiedzi. Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego wskazuje bowiem, że ze względu na przepisy o tajemnicy zawodowej nie 
ma możliwości przekazania informacji, które mogą być zakwalifikowane jako taka 
tajemnica. UKNF wskazuje przy tym, iż znajduje się w posiadaniu opinii prawnej 
potwierdzającej, że przepisy o tajemnicy zawodowej należy traktować jako lex specialis 
wobec art. 72 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Koniecznym byłoby zatem 
przeprowadzenie oceny zasadności wprowadzenia dla pracowników Urzędu Komisji 
Nadzoru Finansowego możliwości przekazywania posiadanych informacji w sposób, 
                                                           
26  Dz. U. z 2018 r. poz. 999, ze zm. Zgodnie z art. 372 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej członkowie KNF „pracownicy” Urzędu KNF są obowiązani do nieujawniania osobom 
nieupoważnionym informacji, z którymi zapoznały się w trakcie wykonywania swoich obowiązków 
wynikających z ustawy, z wyjątkiem informacji uniemożliwiających rozpoznanie pojedynczego 
zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji. 

27 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. 
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który nie naruszałby obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, w tym również  
w przypadkach, w których Prezes Urzędu nie posiada wystarczających informacji  
do wszczęcia postępowania, a dopiero uzyskanie informacji od UKNF mogłoby dać 
podstawy do podjęcia działań w ramach przysługujących kompetencji”. 

W dniu 28 sierpnia 2018 r. do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów został 
przekazany przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów  
na rynku finansowym, w którym zaproponowano m.in. dodanie w ustawie o nadzorze 
nad rynkiem finansowym art. 17ca, umożliwiającego m.in. Przewodniczącemu KNF  
i Prezesowi UOKiK przekazywanie sobie informacji i dokumentów, w tym chronionych  
na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych 
zadań KNF i Prezesa UOKiK. Propozycja takiej regulacji została uwzględniona  
w uchwalonej przez Sejm ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony 
inwestorów na tym rynku28. 

W ww. ustawie przewidziano także, że jednym z członków Komisji Nadzoru 
Finansowego będzie przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów. Przedstawiciel UOKiK będzie uczestniczył w posiedzeniach KNF 
wyłącznie z głosem doradczym. 

(dowód: akta kontroli str. 1830-1837, 1871-1872, 1876-1881, 2136-2143) 

UOKiK nie zawierał umowy o współpracy z Rzecznikiem Ubezpieczonych (obecnie 
Rzecznikiem Finansowym). Jak podał Wiceprezes UOKiK współpraca opierała się na 
wymianie pism, dokumentów, wymianie poglądów na spotkaniach, wspólnym 
uczestniczeniu w organizowanych przez drugą stronę konferencjach, m.in. w marcu 
2017 r. odbyło się spotkanie, na którym dyskutowano o prowadzonych przez UOKiK 
postępowaniach i omówiono bieżące tematy np. w zakresie wydawania istotnych 
poglądów w sprawach z powództwa ubezpieczycieli przeciwko konsumentom 
(roszczenie regresowe ubezpieczycieli), wysokości sumy ubezpieczenia  
w ubezpieczeniach majątkowych i wysokości wypłacanych odszkodowań, oddalania 
przez sądy powództw konsumentów o zwrot części pobranej opłaty likwidacyjnej  
w związku z zawarciem aneksu. Na wniosek Prezesa UOKiK Rzecznik przedstawiał 
opinie prawne na określone zagadnienia dotyczące umowy ubezpieczenia, a także 
informacje i dokumenty dotyczące nieprawidłowości na rynku ubezpieczeniowym, 
będących przedmiotem prowadzonych przez niego postępowań.  

W ramach współpracy z Prezesem UOKiK Rzecznik kierował zawiadomienia  
o podejrzeniu stosowania przez zakłady ubezpieczeń lub inne podmioty rynku 
ubezpieczeniowego praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Z drugiej 
strony Urząd przekazywał do Rzecznika Finansowego skargi na działalność podmiotów 
rynku ubezpieczeniowego, skierowane do Urzędu, z analizy których wynikało,  
że roszczenia klientów w trybie rozpatrywania reklamacji nie zostały uwzględnione.  

(dowód: akta kontroli str. 186, 608-612, 672-1047, 2355-2356, 2361-2367) 

Analizą objęto zawiadomienia o nieprawidłowościach dostrzeżonych w działalności 
podmiotów rynku ubezpieczeń i podejrzeniu stosowania nieuczciwych praktyk 
rynkowych, przekazane przez Rzecznika Finansowego (18 spraw) oraz przez UKNF 
(11 spraw). Sygnały te dotyczyły w szczególności ubezpieczeń na życie z ufk (15), 
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (7), 
wprowadzania w błąd przy zawarciu umów ubezpieczenia na życie (3). Urząd 
                                                           
28  Dz. U. poz. 2243. 
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wykorzystał zgłoszone sygnały w rozpoczętych wcześniej i prowadzonych 
postępowaniach wyjaśniających, na podstawie jednego zawiadomienia wszczęte 
zostało nowe postępowanie. W jednym przypadku zawiadomienie nie stanowiło  
w ocenie Prezesa UOKiK przesłanki do podjęcia działań przez Urząd.  

(dowód: akta kontroli str. 616-1047, 1185-1190, 1238-1245, 1988-2173) 

Urząd nie zareagował na dostrzeżone i zgłoszone przez Rzecznika Finansowego 
nieprawidłowości w działalności zakładu ubezpieczeń. W dniu 17 lipca 2017 r. Rzecznik 
Finansowy przekazał do UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez wskazany zakład ubezpieczeń, 
polegające na zaniżaniu wysokości świadczeń wynikających z umów autocasco.  
W odpowiedzi z 6 września 2017 r. Prezes UOKiK poinformował Rzecznika, że 
szczegółowa analiza korespondencji wraz z ww. pismem oraz zgromadzony obszerny 
materiał dowodowy wskazują na występowanie nieprawidłowości w działaniach 
wskazanego zakładu ubezpieczeń. W szczególności zdaniem UOKiK 
uprawdopodobnione zdawało się być zaniżanie wysokości wypłacanych świadczeń 
wynikających z umów ubezpieczenia autocasco. Ponadto Rzecznik Finansowy został 
poinformowany, że wnioski płynące ze wstępnej analizy otrzymanych dokumentów 
uzasadniają w niniejszej sprawie podjęcie interwencji przez Prezesa UOKiK  
w granicach interesu publicznego. Do dnia 28 września 2018 r., tj. w ciągu 13 miesięcy 
od przekazania przez Rzecznika ostatnich informacji w sprawie, nie podjęto dalszych 
działań.  

(dowód: akta kontroli str. 2118-2119) 

Wiceprezes UOKiK podała, że przedmiotowa sprawa oczekuje w kolejce do wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego. Czas oczekiwania wynika z odejścia z UOKiK 
pracownika, który został przydzielony do prowadzenia niniejszej sprawy. Sprawa 
została przekazana kolejnemu pracownikowi, który miał priorytetowe inne zadania  
i postępowania. Obecnie sprawę przekazano nowozatrudnionej osobie w celu podjęcia 
stosownych działań.  

(dowód: akta kontroli str. 1304) 

Zdaniem NIK, brak reakcji na dostrzeżone nieprawidłowości w działalności zakładu 
ubezpieczeń powoduje, że może on dalej stosować kwestionowane praktyki rynkowe,  
a zbiorowe interesy konsumentów nie są w tym zakresie chronione. 

UOKiK rzetelnie informował na stronie internetowej o działaniach prowadzonych przez 
Prezesa Urzędu, dotyczących działalności ubezpieczeniowej. W działalności 
edukacyjnej koncentrował się głównie na zidentyfikowanym problemie związanym  
z dystrybucją ubezpieczeń na życie z ufk. W mniejszym stopniu uwzględniał inne 
problemy w działalności ubezpieczeniowej, jak nieprawidłowości w likwidacji szkód 
komunikacyjnych, czy zaniżanie odszkodowań przy szkodach osobowych.  

NIK pozytywnie ocenia uruchomienie w kwietniu 2015 r. strony internetowej 
www.finanse.uokik.gov.pl. Zwraca jednak uwagę, że strona taka została uruchomiona 
późno w odniesieniu do momentu zidentyfikowania problemu z ubezpieczeniami  
na życie z ufk.  

UOKiK nie korzystał w stosunku do podmiotów oferujących usługi na rynku 
ubezpieczeń z instytucji tzw. „tajemniczego klienta”, co wynikało głównie ze specyfiki 
oferowanych produktów finansowych i przyjętego sposobu ich sprzedaży. 

Urząd rzetelnie współpracował z Rzecznikiem Finansowym i KNF w zakresie edukacji  
i promowania zagadnień związanych z ochroną konsumentów na rynku ubezpieczeń. 

Stwierdzono jeden przypadek braku reakcji na zgłoszony przez Rzecznika 
Finansowego sygnał o nieprawidłowościach w działalności zakładu ubezpieczeń. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli29, wnosi o: 

1. zainicjowanie działań w celu zmiany definicji konsumenta, tak aby wyeliminować 
wątpliwości, co do możliwości badania praktyk zakładów ubezpieczeń związanych z 
rozpatrywaniem naruszeń z tytułu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

2. zapewnienie prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz postępowań  
w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów  
w terminach wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w 
terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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, dnia    4       grudnia 2018 r. 

 

Za zgodność z treścią uchwały Nr 8/2019 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia  
27 lutego 2019 r. w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia            marca  2019 r. 

 

Dyrektor 
Departamentu Budżetu i Finansów 

Stanisław Jarosz 

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