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 Odpowiedzialność ubezpieczeniowa za szkody wyrządzone w związku z ruchem  

pojazdów wolnobieżnych i specjalnych – część 1 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: u.u.o.) odszkodowanie z ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje wówczas, gdy 

posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za szkodę 

wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu. Użyte w tym przepisie pojęcie „ruch pojazdu 

mechanicznego” budzi w praktyce liczne wątpliwości interpretacyjne, które bodaj 

najtrudniej rozstrzygnąć w przypadku szkód wyrządzonych w związku z użytkowaniem 

pojazdów wolnobieżnych i specjalnych. W świetle definicji zawartych w art. 2 pkt 34 i 36 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym pojazd wolnobieżny to pojazd 

silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h (z wyłączeniem ciągnika 

rolniczego), z kolei pojazd specjalny to pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do 

wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub 

posiadania specjalnego wyposażenia. W pojeździe specjalnym mogą być przewożone osoby i 

rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. 

Analizę tego zagadnienia komplikuje dalsza część art. 34 u.u.o., tj. ust. 2, 

przewidujący, że za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się 

również szkodę powstałą podczas i w związku z wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub 

wysiadaniem z niego, bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu 

mechanicznego oraz zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego. 

Zadania z pewnością nie ułatwia też to, że kodeks cywilny operuje w art. 436 nieco 

odmiennym sformułowaniem – mowa w nim również o ruchu, ale „mechanicznego środka 

komunikacji”. Zakresy znaczeniowe obu tych pojęć, o czym nierzadko się zapomina, nie są 

tożsame. „Pojazd mechaniczny” zdefiniowano bowiem w ustawie za pomocą kryteriów 

formalnych, poprzez odesłanie do poszczególnych rodzajów pojazdów określonych w prawie 

o ruchu drogowym. Z kolei pojęcie „mechaniczny środek komunikacji” nie posiada swojej 
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legalnej definicji, lecz ujmowane jest zazwyczaj szeroko, w zasadzie jako każdy pojazd służący 

celom komunikacyjnym. 

Warto przy tym podkreślić, iż na użytek prawa cywilnego powszechnie przyjmowana 

jest szeroka koncepcja ruchu – czy to w odniesieniu do pojazdu mechanicznego, czy 

mechanicznego środka komunikacji – znacznie szersza niż tylko w znaczeniu dosłownym, 

czysto fizycznym. Pojazd jest zatem w ruchu, gdy się przemieszcza (również siłą 

bezwładności), a także wtedy gdy wprawdzie się nie porusza, ale pracuje w nim silnik. W 

ruchu w znaczeniu prawnym znajduje się także pojazd zatrzymany, a więc chwilowo 

unieruchomiony, z wyłączonym silnikiem, lecz z kierującym lub pasażerami w środku, a także 

pojazd unieruchomiony na trasie na skutek awarii. Ruch kończy dopiero postój pojazdu, czyli 

zaparkowanie go w trwały sposób. Dlatego też pojazd jest w ruchu w znaczeniu prawnym nie 

tylko wówczas, gdy przemieszcza się w przestrzeni dzięki własnemu napędowi lub sile 

bezwładności, ale też od chwili włączenia silnika aż do ukończenia jazdy w związku z 

osiągnięciem miejsca przeznaczenia, przy czym szkoda może być wyrządzona także w czasie 

dobrowolnego lub przymusowego postoju samochodu (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 

13 lipca 1976 r., sygn. akt IV CR 241/76; z dnia 11 kwietnia 2003 r., sygn. akt III CKN 1522/00; 

z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt II CK 572/04). 

Jak powyższe zasady przekładają się na ocenę stanów faktycznych obejmujących 

szkody wyrządzone w związku z pracą wykonywaną przy użyciu pojazdów wolnobieżnych 

oraz specjalnych? Postaram się przedstawić to na przykładzie kilku znaczących orzeczeń Sądu 

Najwyższego i sądów powszechnych z ostatnich lat, dotyczących odpowiedzialności 

ubezpieczeniowej za tego typu szkody. 

W pierwszej kolejności chciałbym omówić orzeczenia dotyczące ruchu pojazdów 

wolnobieżnych. W stanie faktycznym, którego dotyczył wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 

z dnia 18 października 2012 r. (sygn. akt I ACa 750/12), do szkody doszło w trakcie pracy 

koparki, która podjeżdżała pod załadowany wagon kolejowy, nabierała łyżką kruszywo, a 

następnie podjeżdżała pod podstawiony samochód, na którego część załadunkową kruszywo 

to wysypywała. Przez cały czas wykonywania pracy poruszała się na kołach i nie miała 

odczepionych podpór. W trakcie tej pracy naczynie robocze koparki przygniotło pracownika 

do ściany wagonu, na skutek czego poniósł on śmierć. Sąd Apelacyjny wskazał w swoim 

orzeczeniu, że koparkę należało uznać w niniejszej sprawie za mechaniczny środek 

komunikacji w rozumieniu art. 436 k.c. – poruszała się ona na kołach, a więc mogła 

http://www.rf.gov.pl/art-436-posiadacz-pojazdu/wyrok_SN__z_dnia_2003_04_11___________________III_CKN_1522_00_____niepublikowany__902
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przemieszczać się za pomocą silnika, który uruchamiał również kielich koparki. Nie można zaś 

przyjąć, że w czasie zdarzenia nie była ona wykorzystywana w celach komunikacyjnych, 

bowiem służyła przemieszczaniu kruszywa. Gdyby koparka nie była mechanicznym środkiem 

komunikacji, nie podlegałaby obowiązkowemu ubezpieczeniu. Ze swej istoty służy ona celom 

komunikacyjnym, a bez znaczenia jest to, czy było tak też w chwili wypadku. Postój pojazdu, 

jego garażowanie, rozładowywanie i załadowywanie towaru nie niweczą określonego celu 

bądź cech, dla których został stworzony. Przepis mówi o ruchu mechanicznego środka 

komunikacji, a nie o ruchu w czasie komunikacji, zatem pojazd co do zasady musi być 

przeznaczony do komunikacji, a nie realizować funkcje związane z komunikacją w czasie 

zdarzenia będącego podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej. Za szkodę odpowiada w 

związku z tym ubezpieczyciel z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych. 

Kolejne orzeczenie warte omówienia to wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 

24 września 2014 r. (sygn. akt I ACa 220/14). Powództwo w tej sprawie wytoczyła wdowa po 

zmarłym, który został przygnieciony przez łyżkę koparki gąsienicowej podczas pracy 

polegającej na układaniu rur kanalizacyjnych. By dotrzeć z bazy do miejsca budowy, koparka 

ta przejeżdżała przez drogi publiczne. Ubezpieczyciel przedsiębiorcy, do którego należała 

koparka, odmówił przyjęcia odpowiedzialności za szkodę ze względu na nietrzeźwość 

operatora koparki będącego sprawcą wypadku. Ponieważ właściciel koparki nie zawarł 

obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, powódka 

skierowała swoje roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ten jednak 

odmówił ich zaspokojenia, uzasadniając to tym, że koparka nie jest pojazdem, lecz maszyną 

niepodlegającą obowiązkowi ubezpieczenia. Sądy obu instancji uznały, że Fundusz nie miał 

racji. Sąd Apelacyjny podkreślił, że ruch pojazdu mechanicznego w ujęciu wynikającym z 

ustawy to nie tylko przemieszczanie się w przestrzeni, ale również pozostawanie w 

spoczynku, jeżeli kierujący pojazdem znajduje się w nim, a silnik pracuje na biegu jałowym. 

Jedynie opuszczenie pojazdu przez kierowcę i pasażerów oraz wyłączenie silnika znamionują 

przerwanie tego ruchu, pod warunkiem że dzieje się tak z zamiarem dłuższego parkowania. 

Co istotne, źródłem napędu koparki oraz zasilania zamontowanych na niej urządzeń jest 

silnik spalinowy. Wszystkie te elementy połączone są ze sobą w sposób trwały bądź 

wykluczający doraźny demontaż. Łyżka koparki jest częścią składową pojazdu i jako taka 
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dzieli losy prawne z rzeczą główną, zatem skutki ubezpieczenia samochodu jako pojazdu 

mechanicznego obejmują całą maszynę, łącznie z łyżką koparki. 

Sąd dodał ponadto, że pojęcie „mechaniczny środek komunikacji” winno być 

ujmowane szeroko, jako w zasadzie każde urządzenie mechaniczne służące celom 

komunikacji, czyli przemieszczania towarów lub ludzi. W niniejszej sprawie koparka 

poruszała się na gąsienicach, miała zatem możliwość przemieszczania się z jednego miejsca 

do drugiego za pomocą silnika, który uruchamiał także kielich koparki. Koparka ta służyła 

przy tym przemieszczaniu towaru (ziemi). Uznać więc trzeba, że ze swej istoty służyła celom 

komunikacyjnym, a bez znaczenia jest, czy było tak też w chwili wypadku. Postój i 

garażowanie pojazdu oraz rozładowywanie i załadowywanie towaru nie pozbawiają bowiem 

określonego pojazdu celu bądź też cech, dla których został stworzony. To, że do wypadku 

doszło, gdy koparka nie przemieszczała się wobec innych obiektów, nie oznacza, że nie jest 

pojazdem służącym komunikacji i nie była w ruchu. Przepis kodeksu cywilnego mówi wszak o 

ruchu mechanicznego środka komunikacji, a nie o ruchu w czasie komunikacji. Oznacza to, że 

pojazd co do zasady musi być przeznaczony do komunikacji, a nie musi wykonywać funkcji 

związanych z komunikacją w czasie zdarzenia będącego podstawą odpowiedzialności 

odszkodowawczej. Co więcej, art. 436 § 1 k.c. nie stawia wymogu, by pojazd był 

przeznaczony wyłącznie do ruchu na drogach publicznych i nie wyłącza z zakresu jego 

obowiązywania żadnych pojazdów ze względu na kryterium celu, jakiemu służą. 

Z kolei wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 12 marca 2013 r. (sygn. akt I C 

422/12) dotyczył wypadku, do którego doszło na polu uprawnym podczas pracy kombajnu, 

będącego pojazdem wolnobieżnym. W pewnym momencie kierowca kombajnu zatrzymał go, 

by opróżnić zbiornik na zboże. Silnik cały czas był w ruchu. Wówczas poszkodowany – bez 

wiedzy kierującego – przystąpił do oczyszczania rozdrabniacza słomy znajdującego się z tyłu 

pojazdu. Gdy zboże zostało przesypane, kierujący rozpoczął manewr cofania, co 

doprowadziło do najechania na poszkodowanego. Dokonując oceny tego stanu faktycznego, 

Sąd przyjął, że kombajn jest mechanicznym środkiem komunikacji, zaś pomiędzy jego 

ruchem a szkodą zachodzi związek przyczynowy. Dlatego odpowiedzialność za szkodę 

kształtuje się na zasadzie ryzyka. Sąd oddalił jednak powództwo wytoczone przeciwko 

ubezpieczycielowi, z którym posiadacz pojazdu zawarł umowę obowiązkowego 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ponieważ stwierdził wyłączną winę 

po stronie poszkodowanego.  
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W tym miejscu warto pokusić się o komentarz, że pojazdy wolnobieżne będące w 

posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowane w związku z 

posiadaniem tego gospodarstwa nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia, w 

przeciwieństwie do wszystkich innych pojazdów wolnobieżnych wprowadzanych do ruchu 

(por. definicja pojęcia „pojazd mechaniczny” z art. 2 ust. 1 pkt 10 lit. b u.u.o.). Szkody 

wyrządzone w związku z ruchem takich pojazdów wchodzą natomiast w zakres 

obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników (art. 50 ust. 2 u.u.o.).  



Marcin Bielecki  

starszy specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego  

 

 Nabycie pojazdu od komornika a OC 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych (OC p.p.m.) to najpowszechniejsza z umów ubezpieczenia zawieranych w 

Polsce. Wydawać by się zatem mogło, że po latach jej funkcjonowania na rynku wszystkie 

pytania zostały już zadane i wszelkie wątpliwości rozwiane. Zdarzają się jednak kwestie, 

które powstają na gruncie realnych sytuacji i nie mają jednoznacznych uregulowań w 

przepisach prawa. Chciałbym przedstawić jedną z takich sytuacji oraz podzielić się kilkoma 

uwagami, które nasunęły mi się, gdy zastanawiałem się nad odpowiedzią na pytanie o losy 

umowy ubezpieczenia OC p.p.m. w przypadku nabycia pojazdu od komornika. 

Sytuacja wyglądała następująco. Pojazd został nabyty w drodze licytacji komorniczej z 

ważną umową OC p.p.m., zawartą przez jego pierwotnego właściciela, od którego pojazd 

został przejęty przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego. Składka z tytułu 

przedmiotowej umowy ubezpieczenia płatna była w dwóch ratach, z czego pierwsza została 

opłacona przy zawarciu umowy, a termin zapłaty drugiej raty upływał po 6 miesiącach. Jak 

się później okazało, w tym terminie pojazd należał już do nowego właściciela. 

Nowy właściciel pojazdu nie wypowiedział umowy ubezpieczenia, którą zawarł 

poprzedni właściciel, a kwestia istnienia tej umowy w ogóle nie została wzięta pod uwagę 

przez komornika. 

Gdy minął termin zapłaty drugiej raty składki, ubezpieczyciel zwrócił się o zapłatę do 

aktualnego właściciela, wskazując, że zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, UFG i PBUK (dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych) prawa i 

obowiązki z umowy obowiązkowego ubezpieczenia przeszły na nowego posiadacza pojazdu, 

a to oznacza, że ubezpieczyciel udziela mu ochrony ubezpieczeniowej i żąda zapłaty należnej 

składki. 

Wezwany do zapłaty składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nowy 

właściciel zakwestionował zasadność roszczenia, powołując się na art. 879 kodeksu 

postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). 



W tej sytuacji postawiono pytanie, czy nabycie pojazdu w drodze licytacji jako 

nabycie pierwotne (pozbawione obciążeń) zwalnia jego posiadacza od obowiązku zapłaty 

składki? A jeżeli tak, to kto w takim przypadku jest zobowiązany do zapłaty składki? 

Warto przypomnieć treść przywoływanych przepisów: 

Art. 879 k.p.c. Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje 

się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie 

przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można 

podnosić zarzutów co do ważności nabycia. 

Art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych W razie przejścia lub 

przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł 

umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na 

którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki 

poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega 

rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego 

przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku 

wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. 

Przepisów art. 28 nie stosuje się. 

Na pierwszy rzut oka odpowiedź na stawiane pytanie nie jest oczywista, skłaniałbym 

się jednak do uznania, że nabycie pojazdu w drodze licytacji komorniczej wywołuje normalne 

skutki opisane w art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 

Oczywistą słabością takiego stanowiska jest wątpliwość, czy jest to nabycie pierwotne 

(co zgodnie podkreślają komentatorzy art. 879 k.p.c.), skoro wywołuje ono skutki wynikające 

z relacji z poprzednim posiadaczem pojazdu. W moim przekonaniu należy jednak uznać, że 

obowiązkowa umowa ubezpieczenia OC p.p.m. nie jest obciążeniem czy tym bardziej wadą 

nabywanego pojazdu, zatem nie można jej rozpatrywać w kontekście brzmienia art. 879 

k.p.c. 

Moim zdaniem umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w swojej istocie związana z osobą posiadacza 

pojazdu, a nie z samym pojazdem. Ubezpieczenie OC p.p.m. jest bowiem związane z 

posiadaczem pojazdu, na którym ciąży obowiązek zawarcia takiej umowy. Okoliczność 

posiadania pojazdu jest wyłącznie czynnikiem powodującym powstanie takiego obowiązku. 



 Wskazuje na to chociażby art. 23 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, z 

którego wynika, że posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę 

obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. Oczywiście umowa „podąża za pojazdem”, jeżeli 

zmienia się jego posiadacz. Sam pojazd występuje tu jednak wyłącznie jako wskaźnik tego, 

kto jest związany umową z ubezpieczycielem, rygor art. 879 k.p.c. dotyczy zaś okoliczności 

związanych z przedmiotem sprzedaży.  

Trudno też rozpatrywać problem konieczności zapłaty składki w kontekście wady 

pojazdu, gdyż jak to jednoznacznie określa art. 32 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, nowy posiadacz ponosi odpowiedzialność za zapłatę składki za okres 

pomiędzy nabyciem pojazdu a rozwiązaniem umowy. Bez względu zatem, czy nowy 

właściciel pojazdu płaci składkę z tytułu umowy zawartej przez poprzedniego posiadacza, czy 

też z tytułu umowy zawartej przez siebie samego i tak zobowiązany jest zapłacić składkę za 

ten okres. 

Wypada również zauważyć, że jeżeli nabycie pojazdu na licytacji komorniczej nie 

wywoływałoby skutków z art. 31 ustawy, to trudno byłoby uznać, że nabywca korzystał z 

ochrony ubezpieczeniowej, a w konsekwencji musiałby się liczyć również z wniesieniem 

opłaty do UFG w związku z niespełnieniem obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia OC p.p.m.  

 Gdyby chcieć uznać, że art. 879 k.p.c. stanowi lex specialis wobec art. 31 ustawy o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, wskutek czego uchylone byłoby jego zastosowanie, to 

musiałoby to znaczyć, że w ogóle ten artykuł nie ma zastosowania, a nie że działanie art. 31 

uchylone jest częściowo (w zakresie obowiązków) przy jednoczesnym korzystaniu z ochrony 

ubezpieczeniowej (czyli praw wynikających z umowy ubezpieczenia). W moim przekonaniu 

wnioskowanie, które zakłada stosowanie wyłącznie części przepisu, ze swojej istoty jest 

błędne i prowadzi do absurdalnych wniosków. 

Warto też zauważyć, że przyjęcie odmiennego poglądu powodowałoby powstanie 

szeregu nowych pytań, na które brak dobrych odpowiedzi. Przykładowo: czy skoro art. 879 

k.p.c. miałby przesądzać o tym, że art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 

nie wywołuje skutków, to czy to znaczy, że umowa ulega rozwiązaniu (brak ku temu 

podstaw, w szczególności w art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych), a może 

umowa trwa, ale na nowego właściciela przeszły wyłącznie prawa, a nie obowiązki z niej 

wynikające (znowu zupełny brak podstaw w przepisach do takiego mniemania oraz brak 



chociażby analogicznej konstrukcji w innych przepisach) czy też umowa trwa, ale ani prawa, 

ani obowiązki nie przechodzą na nowego właściciela (to z kolei oznaczałoby chyba, że jest to 

umowa ubezpieczenia ryzyka, które nie ma szansy się zrealizować, co jest wprost sprzeczne z 

kodeksem cywilnym). To oczywiście tylko początek szeregu ciekawych, choć w moim 

przekonaniu wyłącznie akademickich pytań, które można by stawiać i poszukiwać 

odpowiedzi. 

 Ostatecznie można spojrzeć na problem również z perspektywy celowościowej i 

stricte praktycznej. Celem art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jest z jednej 

strony zapewnienie nabywcy ochrony ubezpieczeniowej, z drugiej – umożliwienie zawarcia 

innej umowy na dogodnych warunkach, bez konieczności zajmowania się tym w pośpiechu 

(tego samego dnia co nabycie pojazdu). Cele te są spełnione przy proponowanym przeze 

mnie rozstrzygnięciu. Jednocześnie uzyskanie informacji o zawartej umowie ubezpieczenia w 

większości wypadków jest trywialnie proste (chociażby w wyniku lektury dokumentów 

przejmowanych wraz pojazdem czy zapoznania się z bazą danych UFG). 

 Wziąwszy zatem pod uwagę wady i zalety każdego z rozstrzygnięć, skłaniam się do 

uznania, że w przypadku nabycia pojazdu od komornika stosuje się art. 31 ust. 1 ustawy o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, a treść art. 879 k.p.c. nie stoi tutaj na przeszkodzie.  

Na marginesie powyższych rozważań chciałbym jeszcze zauważyć, że ciekawa może 

być również kwestia odpowiedzialności za szkodę powstałą np. na skutek wprowadzenia w 

błąd przez komornika (bądź bazę danych UFG) w sprawie nieistnienia umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia i na tej podstawie zawarcia przez nabywcę nowej umowy OC 

p.p.m.  
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Krystyna Krawczyk 

Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika 

Finansowego 

 

 Rzecznik Finansowy bardziej pomocny 

 

Zarówno u podstaw powołania instytucji Rzecznika Ubezpieczonych (w ramach 

ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej – Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie dnia 2 listopada 1995 r., a 

następnie na mocy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i 

emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych), jak i powstałej w wyniku jej przekształcenia 

instytucji Rzecznika Finansowego (na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, nazywanej ustawą 

reklamacyjną lub ustawą o Rzeczniku Finansowym) leży potrzeba zapewnienia ochrony i 

wsparcia osobom korzystającym z usług oferowanych przez określone podmioty rynku 

finansowego. Należy bowiem uznać, iż przeciętny obywatel co do zasady jest słabszą stroną 

w relacjach biznesowych z podmiotem rynku finansowego, dysponującym odpowiednio 

przygotowaną kadrą pracowników. Ustawa przekształcająca urząd Rzecznika 

Ubezpieczonych w urząd Rzecznika Finansowego wprowadziła szereg nowatorskich zmian, 

m.in. tworząc definicję klienta, którego interesy reprezentuje Rzecznik, oraz ustanawiając 

zamkniętą listę podmiotów rynku finansowego, wobec których klienci zgłaszać mogą 

zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług – czyli reklamacje. Ustawa wprowadziła szereg 

nowatorskich narzędzi celem realizacji ustawowych prerogatyw. Postaram się je 

usystematyzować, biorąc za przykład klientów zakładów ubezpieczeń, których interesy 

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentował przez ostatnie 20 lat (powołanie pierwszego 

Rzecznika Ubezpieczonych – dr Stanisława Rogowskiego – nastąpiło z dniem 11 listopada 

1995 r., zaś pierwszym Rzecznikiem Finansowym została dr Aleksandra Wiktorow z dniem 11 

października 2015 r.), oraz tych, których ochronę nieco odmiennie realizuje Rzecznik 

Finansowy. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950960478
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950960478
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950960478
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241153
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241153
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001348
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001348
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Ograniczenia prerogatyw Rzecznika Finansowego w stosunku do Rzecznika 

Ubezpieczonych  

Ustawa o Rzeczniku Finansowym wprowadziła znaczące ograniczenie grona osób 

podlegających ochronie, w odróżnieniu do otwartego katalogu „podopiecznych” Rzecznika 

Ubezpieczonych, do którego zaliczali się wszyscy ubezpieczeni, ubezpieczający, uprawnieni z 

umowy, uposażeni, poszkodowani korzystający z umowy ubezpieczenia sprawcy szkody, jak 

również osoby prowadzące postępowanie z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym 

lub Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Za sprawą ustawowej definicji klienta 

rynku finansowego ochrona Rzecznika Finansowego ogranicza się wyłącznie do osób 

fizycznych wnoszących zastrzeżenia względem usług świadczonych przez krajowe zakłady 

ubezpieczeń, zagraniczne zakłady ubezpieczeń i ich oddziały oraz główne oddziały działające 

w Polsce. Ustawa ta ograniczyła również zakres ochronny wyłącznie do osób fizycznych 

zgłaszających roszczenia odszkodowawcze z tytułu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, co sprawia, iż status klienta nie przysługuje 

tym osobom, na które UFG nałożył opłatę karną z tytułu niedopełnienia obowiązku zawarcia 

umowy obowiązkowego ubezpieczenia lub wobec których prowadzi postępowanie 

regresowe. Podobnie status klienta przysługuje wyłącznie tym osobom występującym do 

PBUK, które zgłaszają roszczenia odszkodowawcze na podstawie art. 123 ustawy o 

ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK. Intencją tych ograniczeń jest skoncentrowanie 

działań Rzecznika Finansowego wyłącznie na ochronie zdefiniowanych w ustawie klientów 

rynku finansowego. Poza zakresem kompetencji Rzecznika pozostały np. spółdzielnie, spółki 

handlowe, stowarzyszenia, instytucje samorządowe i państwowe itd., które dysponują 

większymi możliwościami pozyskania pomocy prawnej. 

Kolejne ograniczenie w dostępie do działań pomocowych Rzecznika Finansowego 

stwarza wymóg uprzedniego wykorzystania przez klienta drogi reklamacyjnej w zakładzie 

ubezpieczeń, warunkujący zarówno przeprowadzenie przez Rzecznika postępowania 

skargowego, jak i pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu. Warunek 

przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego ma na celu wyeliminowanie z działań 

Rzecznika tej grupy spraw, które mogą zostać załatwione pozytywnie na tym etapie 

postępowania. Sprzyjać temu powinny zasady rozpatrywania reklamacji wymuszające na 

ubezpieczycielach określone reżimy dotyczące jakości i terminów rozpatrywania skarg. 

Elementem mocno dyscyplinującym ubezpieczycieli jest norma, za sprawą której reklamację 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152
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uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta w przypadku niedotrzymania wskazanego w 

ustawie terminu na jej rozpatrzenie, tj. 30 dni, a w szczególnych przypadkach 60 dni. Norma 

ta budzi wśród ubezpieczycieli szereg obaw o nadużycia ze strony klientów, jednakowoż 

nieznane są dotąd Rzecznikowi przypadki uzyskania tą drogą nienależnych świadczeń.  

Wieloletnie doświadczenia Rzecznika Ubezpieczonych potwierdzają, iż część skarg z 

prośbą o interwencję kierowana była bez próby uprzedniego wyjaśnienia sporu z 

ubezpieczycielem. Ubezpieczeni uzasadniali to przeświadczeniem o nieskuteczności polemiki 

z ubezpieczycielem, jeśli nie uczestniczy w niej rozjemca – najlepiej urząd lub instytucja 

zajmujące się ochroną konsumentów. 

Pochodną takiej postawy jest również dynamiczny rozwój usług oferowanych przez 

tzw. kancelarie odszkodowawcze, które de facto w większości opanowały rynek świadczeń 

dochodzonych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. Postawa ta odzwierciedla 

dość powszechnie panujący w społeczeństwie brak zaufania, jest też świadectwem 

niekorzystnego wizerunku zakładów ubezpieczeń, czemu przeciwdziałać ma wdrożenie norm 

ustawy reklamacyjnej. 

  

Rozszerzenie prerogatyw Rzecznika Finansowego w porównaniu z Rzecznikiem 

Ubezpieczonych 

Najwięcej kontrowersji i emocji u ubezpieczycieli budzi wprowadzenie ustawą normy 

pozwalającej Rzecznikowi Finansowemu na nakładanie, w drodze decyzji administracyjnej, 

kar pieniężnych na podmioty rynku finansowego do wysokości 100 tysięcy zł w sytuacji 

naruszenia przez nie wskazanych w ustawie obowiązków, takich jak: niezamieszczenie w 

umowie z klientem informacji dotyczącej procedury składania i rozpatrywania reklamacji; 

niedotrzymanie terminu wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi na reklamację; brak 

odpowiedniego pouczenia klienta o przysługujących mu drogach odwoławczych w przypadku 

nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji; nieprzekazanie w terminie 14 dni, na 

wniosek Rzecznika, wzorca umowy o świadczenie usług oraz innych dokumentów i 

formularzy stosowanych przy zawieraniu i wykonywaniu umów; brak udzielenia w terminie 

30 dni odpowiedzi na wniosek Rzecznika w sprawach objętych zakresem jego działalności.  

Pewnym wyprzedzeniem wobec oczekiwanego wdrożenia do polskiego prawa 

dyrektywy ADR (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 

2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz zmiany 
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rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE) jest ustawowe zobowiązanie 

Rzecznika Finansowego do uruchomienia z początkiem 2016 r. procedury rozwiązywania 

sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego poprzez prowadzenie 

pozasądowego postępowania. Nie jest to mechanizm tożsamy z zakończoną z dniem 10 

października 2015 r. działalnością Sądu Polubownego powołanego w 2005 r. przez Rzecznika 

Ubezpieczonych. Sąd ten nie spełnił oczekiwań klientów, którzy pragnęli skuteczne 

rozwiązywać przed nim spory z ubezpieczycielami, bez potrzeby wnoszenia powództwa do 

sądu powszechnego. Powodem niepowodzenia był warunek wyrażenia zgody przez 

wezwanego ubezpieczyciela na udział w postępowaniu pojednawczym; z zasady nie wyrażał 

on zgody, czyniąc ten Sąd bezużytecznym.  

Regulacje dotyczące zasad przeprowadzania pozasądowego postępowania przez 

Rzecznika Finansowego, wprowadzające obowiązek uczestnictwa wezwanego podmiotu, 

stwarzają realną możliwość rozwiązywania sporów. Do wyjątków, w których Rzecznik może 

odmówić przeprowadzenia postępowania, należą sytuacje, gdy: klient nie wykorzystał 

postępowania reklamacyjnego, wniosek służy spowodowaniu uciążliwości dla wezwanej 

strony, spór jest lub był rozpatrywany przez sąd lub inny organ powołany do rozpatrzenia 

sporu lub inny podmiot uprawniony do przeprowadzenia pozasądowego rozwiązywania 

sporów, rozpatrywanie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie skutecznego 

przeprowadzenia postępowania przy Rzeczniku Finansowym oraz gdy klient nie uiścił opłaty 

w wysokości 50 zł i nie został z niej zwolniony. Popularności tego postępowania wśród 

klientów sprzyjać powinien również krótki termin przewidziany na jego przeprowadzenie, tj. 

do 90 dni, licząc od dnia skompletowania przez Rzecznika dokumentacji. Znaczenie i rangę 

tego postępowania podkreśla fakt, iż protokół z jego przeprowadzenia, wraz z opinią 

formułowaną w przypadku braku polubownego zakończenia postępowania, stanowi 

dokument urzędowy w rozumieniu art. 244 k.p.c. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, gdy 

spór będzie kontynuowany w sądzie powszechnym; wówczas wykorzystanie tych 

dokumentów może mieć wpływ na przebieg i wynik postępowania. Dodatkową wartością 

tego postępowania, oczekiwaną szczególnie przez środowisko ubezpieczycieli, jest możliwość 

wypracowania standardów dotyczących wysokości ustalanych świadczeń, szczególnie w 

odniesieniu do tzw. szkód osobowych zaspokajanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia 

OC p.p.m. Co prawda, ustawa nie warunkuje przeprowadzenia pozasądowego postępowania 

od uprzedniego zbadania sprawy przez Rzecznika Finansowego w ramach postępowania 
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skargowego, jednak wydaje się, że uzyskane tą drogą ustalenia i dokumenty mogą usprawnić 

przeprowadzenie pozasądowego postępowania. 

Za znaczący krok w kierunku transparentnego wizerunku rynku finansowego należy 

uznać wprowadzenie obowiązku przekazywania Rzecznikowi Finansowemu przez podmioty 

rynku finansowego, w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego, sprawozdania 

zawierającego liczbę rozpatrywanych reklamacji, uznanych i nieuwzględnionych roszczeń 

wynikających z wniesionych reklamacji oraz informacji o liczbie wystąpień klientów na drogę 

sądową w związku z nierozpatrzeniem reklamacji zgodnie z wolą klienta, w tym informacji o 

wartości zgłaszanych roszczeń w pozwach i kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami 

sądów na rzecz klientów. Dane te stanowić będą część rocznego sprawozdania Rzecznika 

Finansowego przekazywanego corocznie Prezesowi Rady Ministrów, w terminie 90 dni od 

zakończenia roku kalendarzowego. Rzecznik Finansowy nie rezygnuje przy tym z 

kontynuowania działań Rzecznika Ubezpieczonych na rzecz pozyskiwania od ubezpieczycieli 

dodatkowych danych o ich działalności, uznając, iż służy to ochronie interesów klientów 

poprzez wzmocnienie wyjątkowo potrzebnej w Polsce konkurencyjności jakościowej. Dane te 

będą również zamieszczane w rocznych sprawozdaniach z działalności Rzecznika 

Finansowego.  

 

Kompetencje Rzecznika Finansowego tożsame z uprawnieniami Rzecznika 

Ubezpieczonych 

Szczególnie ważną kompetencją jest kontynuowanie rozpatrywania przez Rzecznika 

Finansowego skarg i wniosków klientów dotyczących ich indywidualnych spraw. W 

sprawach, w których klient wyczerpał tryb reklamacyjny, a efekt nie jest zadowalający, może 

on wystąpić do Rzecznika z prośbą o pomoc i przeanalizowanie jego sprawy. Jeżeli wstępna 

analiza nasuwa podejrzenie, iż mogło dojść do naruszenia uzasadnionego interesu klienta, 

Rzecznik podejmuje interwencję w zakładzie ubezpieczeń. Sporządzane przez Rzecznika 

Ubezpieczonych i Rzecznika Finansowego coroczne raporty z prowadzonej działalności – 

publikowane na stronie internetowej – informują o tej dziedzinie działań Rzecznika, jak 

również wskazują na najczęściej sygnalizowane przez klientów problemy.  

Od 2010 r. Rzecznik Ubezpieczonych prowadzi, a Rzecznik Finansowy kontynuuje, 

kampanię na rzecz upubliczniania informacji o działalności ubezpieczycieli, w tym przede 

wszystkim mających związek z wynikami prowadzonych postępowań likwidacyjnych. Celem 



6 

 

tej inicjatywy jest upublicznianie danych przybliżających klientom sposób prowadzenia 

działalności przez ubezpieczycieli, co tym samym ma ułatwić podejmowanie decyzji w 

sprawie wyboru partnera ubezpieczeniowego. Inicjatywa ta była również odpowiedzią na 

uwagi sygnalizowane przez wielu ubezpieczycieli, iż roczne sprawozdania Rzecznika 

Ubezpieczonych – zawierające niewielki zakres danych, jak: procentowy udział 

ubezpieczyciela w rynku liczony według zebranej składki brutto, procentowy udział skarg 

danego ubezpieczyciela w ogólnej liczbie skarg skierowanych do Rzecznika, liczba skarg 

załatwionych pozytywnie w wyniku interwencji Rzecznika – są niemiarodajne i mogą nawet 

wprowadzać klientów w błąd. Niestety, mimo własnych zastrzeżeń największe na rynku 

zakłady ubezpieczeń odmawiają przekazania dodatkowych danych, o które występuje 

Rzecznik, a są to: liczba osób objętych ubezpieczeniem, liczba zawartych umów, liczba skarg 

w postępowaniach reklamacyjnych, liczba zgłoszonych roszczeń w ubezpieczeniach OC 

p.p.m. i autocasco, liczba pozwów wraz z wartością roszczeń oraz kwot zasądzonych i liczba 

spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem. Obawy zgłaszane przez PIU wydają się 

nieuzasadnione, o czym może świadczyć systematycznie rosnąca liczba ubezpieczycieli 

dobrowolnie udostępniających dane na wniosek Rzecznika: w roku 2010 r. informacje 

przekazały 3 zakłady ubezpieczeń, a w 2016 r. było to już 39 podmiotów. Dzieje się tak mimo 

apeli własnego samorządu, tj. Polskiej Izby Ubezpieczeń, która kategorycznie żąda 

zaprzestania przez Rzecznika Ubezpieczonych i Rzecznika Finansowego pozyskiwania wyżej 

wymienionych danych. Praktyka nie potwierdza jednak zarzutów PIU o szkodliwości 

upubliczniania danych przez Rzecznika, skoro sami zainteresowani coraz śmielej uchylają 

rąbka tajemnicy.  

Kontynuacją uprzednich działań Rzecznika Ubezpieczonych jest również prowadzenie 

przez Rzecznika Finansowego zbiorczej analizy bogatego materiału poznawczego, jakim są 

prowadzone przez Rzecznika interwencje w indywidualnych sprawach klientów, 

umożliwiające diagnozowanie powszechnie występujących nieprawidłowości w działalności 

ubezpieczycieli. Pozyskanie tej wiedzy pozwala na sukcesywne podejmowanie działań o 

charakterze ogólnym, takich jak np. opracowywanie i upublicznianie raportów dotyczących 

stwierdzonych nieprawidłowości w poszczególnych działach i grupach produktów 

ubezpieczeniowych; zgłaszanie regulatorowi potrzeby zmian w prawie ubezpieczeniowym; 

odpowiednie sterowanie tematyką działalności edukacyjno-informacyjnej; informowanie 

prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania we wzorcach 
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umownych klauzul abuzywnych oraz prowadzeniu działań naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów; informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o dostrzeżonych 

nieprawidłowościach w relacjach ubezpieczycieli z klientami, co – jak potwierdza praktyka 

Rzecznika Ubezpieczonych – po pewnym czasie może skutkować podjęciem działań 

naprawczych przez nadzorcę lub UOKiK.  

Rzecznik Finansowy zachował również właściwe Rzecznikowi Ubezpieczonych 

uprawnienie do zwracania się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały w 

związku ze stwierdzonymi przypadkami rozbieżnej wykładni prawa w orzecznictwie sądów 

powszechnych i SN. Jest to bardzo ważny instrument, z którego Rzecznik korzystał w celu 

ujednolicenia praktyki odszkodowawczej ubezpieczycieli (dotychczas Rzecznik 

Ubezpieczonych wystosował 17 takich wniosków).  

Rzecznik Finansowy będzie kontynuować i rozszerzać kolejną formę pomocy 

klientom, jaką jest możliwość przedstawienia sądowi powszechnemu i Sądowi Najwyższemu 

– na każdym stadium postępowania – oświadczenia zawierającego istotny dla sprawy pogląd 

Rzecznika (z dniem 21 grudnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o 

przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, wprowadzająca rozszerzenie art. 26 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku 

Ubezpieczonych – w związku z art. 63 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego, na mocy której Rzecznik może przedstawić sądowi istotny dla 

sprawy pogląd wyrażony w oświadczeniu). Łącznie wniosków o pogląd do Rzecznika 

Ubezpieczonych i Rzecznika Finansowego wpłynęło 478, z czego w 2015 r. – 172. Jedynie w 

przypadku 12 wniosków odmówiono sporządzenia poglądu z uwagi na braki formalne lub ze 

względu na to, że mógłby okazać się dla klienta niekorzystny. Rzecznik bowiem ma prawo, a 

nie obowiązek, sporządzenia tego dokumentu. Czyni to wówczas, gdy ocenia – w oparciu o 

posiadane dokumenty – iż pogląd w danej sprawie będzie korzystny dla klienta. Wnioski o 

przygotowanie poglądu wpływają bezpośrednio od klientów, ich pełnomocników, jak 

również od sądów rozpatrujących sprawy. Pewne ułatwienie dla Rzecznika przy 

podejmowaniu decyzji o sposobie odpowiedzi na wniosek o pogląd stanowi uprzednio 

prowadzone postępowanie skargowe. Według naszej wiedzy przygotowane przez Rzecznika 

oświadczenia zawierające pogląd w sprawie – reprezentujący powoda – stanowią dla sądu 

istotny materiał pomocowy, będący merytorycznym głosem w sporze i stanowiący 

przeciwwagę dla ubezpieczyciela i jego obsługi prawnej. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206
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Prezentując instrumenty służące Rzecznikowi Ubezpieczonych oraz Rzecznikowi 

Finansowemu w związku z udzielaniem pomocy klientom, nie można pominąć działań 

informacyjno-edukacyjnych, wśród których poczesne miejsce zajmuje poradnictwo 

prowadzone za pośrednictwem witryn internetowych www.rzu.gov.pl oraz www.rf.gov.pl 

Doceniając potęgę tego medium, Rzecznik stara się, by za jego pośrednictwem każdy klient 

mógł odnaleźć: odpowiedzi na nurtujące go pytania, wzory pism przydatnych w relacji z 

ubezpieczycielem oraz urzędem Rzecznika, przykłady orzecznictwa ubezpieczeniowego, 

publikacje itd. Równie docenianą i wykorzystywaną przez klientów formą pomocy 

świadczonej przez Rzecznika jest dynamicznie rozwijające się poradnictwo świadczone drogą 

mejlową oraz – ceniona szczególnie przez niektórych klientów – możliwość telefonicznej 

rozmowy z ekspertem, w trakcie której poruszane są zarówno relatywnie proste sprawy, jak i 

często sprawy trudne i skomplikowane, wymagające zaproponowania innej formy pomocy 

Rzecznika.  

 

Zbyt krótki okres obowiązywania ustawy o Rzeczniku Finansowym nie pozwala na 

sformułowanie jednoznacznych ocen lub opinii o jej wpływie na poprawę jakości 

świadczonych usług ubezpieczeniowych. Aktualnie trwa proces przystosowywania się 

podmiotów rynku do nowych regulacji. Dotyczy to zarówno ubezpieczycieli, dla których 

ustawa stanowi poważne wyzwanie, jak i klientów. Szczególnym wezwaniem dla Rzecznika 

jest wprowadzenie do praktyki nowatorskiej procedury pozasądowego rozwiązywania 

sporów. Oczekiwania co do skuteczności tej procedury są ogromne, szczególnie po stronie 

tych klientów, którzy nie decydują się na prowadzenie sporu przed sądem powszechnym, 

obawiając się długotrwałego i kosztownego postępowania. Klienci mają również trudności ze 

stosowaniem w praktyce reguł nowej ustawy, myląc często postępowanie interwencyjne 

Rzecznika Finansowego z procedurą pozasądowego postępowania, jak też odbierając jako 

niepotrzebne utrudnienie warunek uprzedniego przeprowadzenia postępowania 

reklamacyjnego przed skierowaniem sprawy do rozpoznania przez Rzecznika.  

Co do zasady można uznać, iż przedmiotowa ustawa jest elementem postępującego 

w Europie procesu, który można określić jako działania regulacyjne na rzecz wzmacniania 

pozycji klientów korzystających z usług finansowych. Nie bez powodu ten proces jest 

kwalifikowany przez analityków rynku ubezpieczeniowego jako jedno z istotnych zagrożeń 

http://www.rzu.gov.pl/
http://www.rf.gov.pl/
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dla sektora ubezpieczeń. Miejmy nadzieję, iż nie spowoduje to jednak odwrócenia tej 

prokonsumenckiej tendencji.  

 



Cezary Orłowski  

główny specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego  

 

Rekomendacje branżowe. Próby naprawy sytuacji związanej z niewłaściwym 

funkcjonowaniem ubezpieczeń na życie z UFK 

 

Raport Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 r. Ubezpieczenia na życie 

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym uwidocznił szereg poważnych 

nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem ubezpieczeń na życie z UFK. Raport 

ten był w tym czasie jedynym opracowaniem stanowiącym kompendium ówczesnej 

wiedzy o nieprawidłowym funkcjonowaniu ubezpieczeń inwestycyjnych. Przyczynami 

podjętej wówczas analizy ubezpieczeń na życie z UFK były: rosnąca oferta tego rodzaju 

ubezpieczeń i coraz większa liczba skarg, a także znacznie większe skomplikowanie tego 

rodzaju ubezpieczeń niż klasycznych ubezpieczeń na życie. Stąd też Rzecznik 

Ubezpieczonych postanowił szczegółowo przeanalizować pojawiające się na rynku 

negatywne praktyki i opisać je w obszernym raporcie. Raport miał przede wszystkim 

stanowić zbiór wskazówek dla konsumenta – na co powinien on zwrócić uwagę, gdy 

proponuje mu się zawarcie umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym – oraz uzmysłowić mu podstawowe zagrożenia, które wiążą się z tego 

rodzaju ofertą ubezpieczeniową. Dodatkowo opracowanie Raportu miało na celu 

wzbudzenie zainteresowania organów nadzorczych narastającymi nieprawidłowościami 

dotyczącymi ubezpieczeń na życie z UFK. Treść Raportu miała stanowić dla tych organów 

źródło inspiracji do działania. Stąd też oprócz przytoczenia przykładów konkretnych 

problemów zgłaszanych przez skarżących, liczby skarg na tego typu produkty, a także na 

poszczególnych ubezpieczycieli, Raport zawierał szczegółową analizę prawną umów 

ubezpieczenia na życie z UFK w kontekście zgodności takiej konstrukcji z prawem 

ubezpieczeniowym, w tym pod kątem występowania postanowień niedozwolonych, a 

także był analizą istoty ubezpieczenia grupowego oraz związanych z tą formą zagrożeń. 

Nie obyło się także – co było szczególnie ważne jako przestroga dla konsumentów – bez 



przykładów nagannych praktyk stosowanych przez banki, doradców oraz ubezpieczycieli. 

Oprócz kwestii prawnych jeden z rozdziałów poświecono analizie ekonomicznej, będącej 

próbą oceny efektywności inwestycji opartej na UFK. W ostatnim rozdziale wskazano, 

jakie środki prawne przysługują konsumentom w przypadku nieuczciwych praktyk. 

W dyskusji publicznej będącej efektem opublikowania Raportu dominował 

argument – często podnoszony przez ubezpieczycieli – iż zasadniczą przyczyną 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu ubezpieczeń na życie z UFK jest niewystarczający 

zakres informacji przekazywanych konsumentom lub też błędne informowanie o 

cechach ubezpieczeń inwestycyjnych. Stąd też odpowiedziami Polskiej Izby Ubezpieczeń 

(PIU) i Związku Banków Polskich (ZBP) były rekomendacje branżowe ustanawiające 

wyższe wymogi informacyjne, których celem było ograniczenie bądź wyeliminowanie 

niekorzystnych dla konsumentów usług ubezpieczeniowych sytuacji związanych z 

nieprawidłową dystrybucją ubezpieczeń inwestycyjnych. Ubezpieczyciele jako źródło 

wszelkich nieprawidłowości wskazywali niedoinformowanie klientów o ryzyku 

inwestycyjnym, dlatego szczególny nacisk położono na rzetelność i przystępność 

informacji o korzyściach i ryzykach związanych z tego rodzaju produktami.  

Dotychczas ubezpieczyciele osobno, lub też wspólnie z bankami, opracowali 

następujące rekomendacje dotyczące ubezpieczeń na życie z UFK: 

1. III Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w 

zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym – ZBP i PIU z 

dnia 10 lipca 2012 r., 

2. Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń 

na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – PIU z dnia 14 

kwietnia 2014 r. 

Opracowania III Rekomendacji bancassurance oraz Rekomendacji dobrych 

praktyk informacyjnych były konsultowane z Rzecznikiem Ubezpieczonych, Urzędem 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. 

Niewątpliwie samo przełamanie niechęci do zmian i otwarcie na dyskusję uznać należy 

za działanie oczekiwane, pożądane i pozytywne, jednakże jest to w dalszym ciągu zbyt 

http://www.piu.com.pl/public/upload/ibrowser/Rekomendacje/III%20Rekomendacja%20Bancassurance.pdf
http://www.piu.com.pl/public/upload/ibrowser/Rekomendacje/III%20Rekomendacja%20Bancassurance.pdf
http://www.piu.com.pl/public/upload/ibrowser/UFK/REKOMENDACJA_UFK.pdf
http://www.piu.com.pl/public/upload/ibrowser/UFK/REKOMENDACJA_UFK.pdf


mało, aby doprowadzić do realnej poprawy sytuacji w obszarze ubezpieczeń 

inwestycyjnych.  

Rzecznik Ubezpieczonych – nie tylko w Raporcie, ale również po jego publikacji –

zwracał uwagę, iż źródłem nieprawidłowości są nie tyle sama dystrybucja i ograniczony 

zakres informacji dotyczących ubezpieczenia inwestycyjnego i ryzyka z nim związanego, 

co przede wszystkim zagrożenia ukryte w treści samej umowy. W ocenie Rzecznika 

rekomendacje branżowe mają tę zasadniczą wadę, iż nie dotykają sedna problemu, czyli 

kwestii zawartości tych umów, a zamiast tego uwypuklają niedostatek obowiązków 

informacyjnych, co wskazują jako przyczynę problemów. Dlatego też umowy 

ubezpieczeń inwestycyjnych w dalszym ciągu nie będą wolne od takich wad, jak brak 

przejrzystości, niejednoznaczność treści i znaczny stopień skomplikowania. Nadto 

zwiększenie zasobu informacyjnego nie wyeliminuje z treści umów postanowień 

niedozwolonych lub tożsamych z nimi. W rekomendacjach trudno znaleźć wyraźne 

powiązanie istoty zawodowego charakteru działalności ubezpieczycieli z zasadą 

kontraktu najwyższego zaufania czy też z celem społeczno-gospodarczym działalności 

ubezpieczeniowej. Zamiast tego w przeważającej części rekomendacji dostrzec można 

troskę o interes gospodarczy ubezpieczycieli, banków oraz ich kooperantów. 

Rekomendacje są raczej próbą zachowania w jak największym zakresie korzystnego dla 

ubezpieczycieli i banków status quo oraz złagodzenia jedynie pewnych aspektów 

problemów związanych z dystrybucją tych ubezpieczeń.  

Niewątpliwie obawa przed utratą wysokich zysków płynących ze sprzedaży 

ubezpieczeń inwestycyjnych przeważyła nad potrzebą ucywilizowania tych produktów. 

Tym samym ubezpieczenia z UFK, po wdrożeniu rekomendacji branżowych, nie mogły i 

nie uległy zasadniczej zmianie, albowiem w dalszym ciągu są produktem 

konstruowanym na potrzeby branży ubezpieczeniowej, nie zaś podług oczekiwań 

klientów. Rzecznik Finansowy jest więc zdania, że rekomendacje branżowe, w których 

sam zresztą pokładał duże nadzieje, jakkolwiek bardzo potrzebne, nie zaowocowały 

zasadniczą zmianą jakościową. Rekomendacje były nie tylko spóźnione, ale przede 

wszystkim dalece nieefektywne. Dodatkowo, nie sposób nie odnieść wrażenia, że 



stanowią one formę swoistej zasłony dymnej dla uwidocznionych w Raporcie Rzecznika 

problemów, a ich twórcy starają się stworzyć złudzenie zapobiegania 

nieprawidłowościom. Nie była to zatem refleksja powodowaną etycznymi pobudkami, 

lecz raczej przesłankami pragmatycznymi. 

 

III Rekomendacja Związku Banków Polskich dobrych praktyk na polskim rynku 

bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub 

oszczędnościowym 

Publikacja Raportu Rzecznika z dnia 7 grudnia 2012 r. zbiegła się w czasie z 

wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim 

rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub 

oszczędnościowym (dalej: III Rekomendacja). Rzecznik Ubezpieczonych w piśmie z dnia 

20 stycznia 2012 r., opiniującym projekt III Rekomendacji, wskazał, że „z uwagi na brak 

rozwiązań rangi ustawowej dotyczących umów ubezpieczeń z elementem 

inwestycyjnym lub oszczędnościowym udostępnianych konsumentom w ramach usługi 

bancassurance, w szczególności umów ubezpieczeń grupowych, opowiada się za 

rozwojem i wdrażaniem tzw. miękkiego prawa soft law”. Stąd też Rzecznik popierał i 

dalej wspierać będzie wszelkie inicjatywy ze strony branży bankowo-ubezpieczeniowej 

ukierunkowane na poprawę dotychczasowych rozwiązań i wyeliminowanie 

nieprawidłowości, zastrzegając jednocześnie, że w jego ocenie system funkcjonujących 

rekomendacji jest rozwiązaniem przejściowym i tymczasowym, które ostatecznie 

powinno przybrać formę ustawową (pismo Rzecznika Ubezpieczonych do PIU z dnia 13 

maja 2013 r., nr RU/84/MAR/CO/13). Również Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 

zaniepokojony skalą nieprawidłowości w dystrybucji ubezpieczeń bancassurance (w tym 

inwestycyjnych), uznał za istotne uregulowanie tej materii w ramach miękkiego prawa, 

tzw. rekomendacji, wytycznych, traktując powyższe jako uzupełnienie prawa 

(odpowiedź Przewodniczącego KNF z dnia 20 maja 2014 r. skierowana do Marszałka 

Senatu).  

III Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/bierecki/5202o.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/bierecki/5202o.pdf


ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym została zatwierdzona 

przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 10 lipca 2012 r., lecz obowiązywać zaczęła 

dopiero 1 stycznia 2013 r., a więc w rok po zaopiniowaniu przez Rzecznika 

Ubezpieczonych. Jej wejście w życie było zatem znacząco spóźnione. Zwiększenie 

wymogów informacyjnych i poprawa jakości przekazywanych konsumentom informacji 

nie miały zasadniczego wpływu na treść umów i ich jakość. Zabrakło bowiem wyraźnych 

wytycznych prowadzących do „uwolnienia” umów z łańcuchów niedozwolonych 

postanowień umownych, w szczególności dotyczących opłat likwidacyjnych. Dla 

konsumentów o wiele bardziej istotne niż kwestie informacyjne są zagadnienia związane 

z prawidłową realizacją umowy, gwarantujące sprawne rozpatrywanie reklamacji oraz 

współdziałanie i opiekę banku na dalszym etapie realizacji umowy.  

Samo respektowanie wymogów informacyjnych przy zawieraniu albo 

przystępowaniu do umowy nie powoduje zmiany jakościowej związanej z treścią 

umowy. Dodatkowo oprócz aspektu postanowień niedozwolonych istotne jest 

wyeliminowanie w umowach inwestycyjnych tych wszystkich czynników, które wpływają 

na obniżenie efektywności inwestycji, a które po części zależne są od ubezpieczyciela 

oraz jego pośredników, w tym banków, tj. kosztów prowizji, opłat za administrowanie i 

zarządzanie, wynagrodzeń pośredników. Niestety w III Rekomendacji zabrakło 

postanowień zalecających bankom ograniczenia dystrybucji produktów 

ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, które cechują: wysoki koszt „wejścia” w inwestycję 

(opłata za dystrybucję lub dystrybucyjna, liczba pośredników), wysokie opłaty bieżące 

lub też ich kumulowanie (opłata za zarządzenie i administrowanie, opłata transakcyjna), 

a także wysokie opłaty za „wyjście” z inwestycji, czyli okryte złą sławą opłata 

likwidacyjna bądź opłata za wykup.  

W ocenie Rzecznika Finansowego Rekomendacja III nie mogła doprowadzić do 

znaczącej poprawy sytuacji konsumentów. Jej pozytywne oddziaływanie w zakresie 

informacyjnym nie mało bowiem przełożenia na problemy dotyczące niekorzystnych dla 

konsumentów warunków umów, w tym postanowień o charakterze niedozwolonym. 

Dlatego też III Rekomendację należy ocenić jako działanie nie tylko spóźnione, lecz także 



nieskuteczne. Dopiero pojawienie się Raportu Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 

grudnia 2012 r. dotyczącego ubezpieczeń inwestycyjnych dało asumpt do zmian 

niekorzystnej dla konsumentów sytuacji i poszukiwania optymalnego rozwiązania 

chroniącego konsumentów usług finansowych, w tym również nowych regulacji 

prawnych.  

 

Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na 

życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Polskiej Izby 

Ubezpieczeń 

Polska Izba Ubezpieczeń, niezależnie od opracowania wspólnie ze Związkiem 

Banków Polskich III Rekomendacji, już na początku 2013 r. rozpoczęła prace nad 

projektem rekomendacji dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z 

ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (pismo PIU z dnia 8 kwietnia 2013 r., nr 

PIU 471/2013). Prace te były zapewne odpowiedzią na Raport Rzecznika 

Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 r. Jednakże dopiero ponad rok od ich rozpoczęcia, 

tj. w dniu 14 kwietnia 2014 r., Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń przyjął Rekomendację 

dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z 

ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (dalej: Rekomendacja PIU).  

Rzecznik Ubezpieczonych przedłożony projekt Rekomendacji PIU ocenił jako 

dobry krok w kierunku wyeliminowania nieprawidłowości występujących w trakcie 

zawierania umów ubezpieczeń indywidualnych. Nie zmieniło to jednak jego postrzegania 

i oceny miękkiego prawa (ang. soft law) jako w dłuższej perspektywie nieskutecznego. 

Generalnie rzecz ujmując, zdaniem Rzecznika tworzone rekomendacje branżowe są 

wyłącznie ruchem post factum, który nie pokryje strat ani nie naprawi nadszarpniętej 

reputacji ubezpieczycieli, banków czy firm doradczych zajmujących się dystrybucją 

ubezpieczeń na życie z UFK, a najprawdopodobniej nie spowoduje też wzrostu 

zainteresowania konsumentów taką formą ubezpieczenia. 

 Rekomendacja PIU, tak jak większość rekomendacji, nie dotykała obszaru 

nieprawidłowości związanych z treścią umowy ubezpieczenia, przewidywała natomiast 



pokaźny zbiór informacji, niezbędnych i pomocnych w lepszym zrozumieniu przez 

konsumenta produktu ubezpieczeniowego, jakim jest w tym przypadku ubezpieczenie 

na życie z UFK. Autorzy Rekomendacji PIU, podobnie jak miało to miejsce w przypadku 

wspólnej rekomendacji ZBP i PIU, nie dostrzegli potrzeby stworzenia wytycznych 

odnoszących się do treści umów, tj. próby ich ujednolicenia, nadania uniwersalnego 

brzmienia i poprawy przejrzystości. Zamiast tego ponownie zajęto się problemem 

nieprawidłowej sprzedaży (misselling) oraz sposobami jej przeciwdziałania poprzez 

zwiększanie wymogów informacyjnych po stronie podmiotów dystrybuujących umowy 

ubezpieczeń inwestycyjnych. 

Niestety, w Rekomendacji PIU nie zostały uwzględnione zalecenia Rzecznika, aby 

podjąć działania zmierzające do „ucywilizowania” prowizji pośredników oraz wysokości 

opłat likwidacyjnych. W Karcie Produktu, stanowiącej niejako kwintesencję 

Rekomendacji PIU, zabrakło więc informacji dotyczących zasad wynagradzania przez 

ubezpieczyciela ubezpieczającego – „sprzedawcy”, często przedstawiającego się jako 

„niezależny doradca”, co konsumentom uzmysłowiłoby jego rzeczywistą rolę w procesie 

dystrybucji tego rodzaju produktów oraz umożliwiło odpowiedź na pytania, czy 

pomiędzy sprzedawcą a ubezpieczycielem występuje konflikt i czy „doradca” działa z 

korzyścią dla konsumenta czy też przeciwko niemu. Skoro więc rekomendacje branżowe, 

i nie tylko one, koncentrują się na kwestii missellingu, upatrując w nim przyczynę 

wszelkich nieprawidłowości dotyczących ubezpieczeń inwestycyjnych, to czemu nie 

postawiono przysłowiowej kropki nad i, aby rozwiązać problem kompleksowo?  

Zdaniem Rzecznika Finansowego to system wynagradzania ubezpieczających oraz 

pośredników generuje zjawisko nieetycznej sprzedaży i jest po części przyczyną ryzyka 

prawnego po stronie ubezpieczycieli. W tej ostatniej kwestii warto zauważyć, że 

niebotyczne prowizje nie tylko determinują efektywność sprzedaży produktów o 

charakterze inwestycyjnym, lecz również wpływają na treść umów. Zrozumienie 

powyższych zależności na pewno nie jest łatwe, stąd też widoczny w mediach i 

najłatwiej przyswajalny dla przeciętnego odbiorcy jest model missellingu, w którym winą 

obarcza się osoby pośredniczące w zawieraniu umów ubezpieczenia inwestycyjnego. W 



prasie najczęściej słyszymy o przypadkach celowego pomijania przez sprzedawców 

informacji związanych z produktem o charakterze inwestycyjnym, sugerowania, iż 

ubezpieczenie z UFK jest lokatą, programem zabezpieczenia emerytalnego, programem 

długoletniego oszczędzania itp. To jednak zbyt wysokie prowizje i sprzedaż za wszelką 

cenę w celu uzyskania najwyższego wyniku biznesowego są podłożem zaistniałych 

nieprawidłowości. 

Rzecznik wielokrotnie sprzeciwiał się takiemu ukształtowaniu umowy 

ubezpieczenia na życie z UFK, które uprawnia ubezpieczyciela do konfiskaty całości 

zainwestowanych środków w przypadku wycofania się ubezpieczonego z inwestycji. 

Dlatego też Rzecznik apelował do autorów Rekomendacji PIU o uregulowanie 

maksymalnej wysokości opłaty likwidacyjnej (minimalnej wykupu) z uwzględnieniem 

orzecznictwa SOKiK. Postulaty ten nie znalazły niestety uznania Izby. Wątpliwości 

Rzecznika wzbudziła także obszerność przykładowej Karty Produktu, która pomimo 

niewątpliwie dobrych chęci autorów, w powiązaniu z ogólnymi warunkami umowy, 

regulaminem funduszy oraz dodatkowymi załącznikami, może okazać się nieczytelna i 

przekraczająca możliwości percepcyjne odbiorcy. Sama Karta Produktu, zawierająca 

istotne, lecz wybiórczo zebrane informacje na temat charakteru produktu 

inwestycyjnego w formie umowy ubezpieczenia – bez dodatkowych zaleceń dotyczących 

ograniczenia bądź wyeliminowania z treści umów postanowień niedozwolonych i 

niejednoznacznych – nie jest w stanie zmienić negatywnego postrzegania tych 

produktów. 

 

Wieloletnie doświadczenia Rzecznika Ubezpieczonych związane z bancassurance, 

w szczególności z problemami dotyczącymi ubezpieczeń inwestycyjnych, pozwalają 

stwierdzić, że dystrybucja ubezpieczeń kanałem bankowym oraz za pośrednictwem 

nielicencjonowanych pośredników finansowych przysparza konsumentom wielu 

kłopotów. W ocenie Rzecznika Finansowego miękkie prawo (ang. soft law) nie jest i nie 

może być lekarstwem na zasadnicze problemy związane z funkcjonowaniem 

ubezpieczeń w ogólności. Przede wszystkim rekomendacje czy też wytyczne są w całej 



swej okazałości jedynie odpowiedzią instytucji finansowych na stwierdzone wcześniej 

przez Rzecznika Ubezpieczonych nieprawidłowości w obszarze rynku 

ubezpieczeniowego. Dlatego też omówione pokrótce aspekty soft law nie stanowiły 

pożądanego ruchu wyprzedzającego, mającego na celu zapobieżenie przypadkom złej 

sprzedaży (misselling), związanym z dystrybucją ubezpieczeń na życie z 

ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.  

Podsumowując dotychczasowe doświadczenia w zakresie wprowadzania tzw. 

dobrych praktyk i rekomendacji, w pierwszej kolejności stwierdzić należy, iż w przypadku 

działań Związku Banków Polskich oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń rekomendacje nie 

skutkowały całkowitym wyeliminowaniem istniejących problemów. Nie mogły tego 

uczynić, gdyż położono w nich nacisk na najbardziej widoczny, a przy tym 

powierzchowny aspekt problemu, tj. kwestię informacyjną. Brak zatem rozwiązań 

ograniczających opłaty likwidacyjne, opłaty za wykup i regulujących sposób 

wynagradzania pośredników uczynił rekomendacje nieskutecznymi i ułomnymi. Siłę 

rekomendacji branżowych osłabił też fakt, iż przystąpiło do nich niewiele zakładów 

ubezpieczeń. Według oficjalnych danych UKNF dotychczas uczyniło to tylko pięciu 

ubezpieczycieli, przy czym liczba ta zamiast rosnąć, zmalała, gdyż jeszcze w 2015 r. 

ubezpieczycieli honorujących rekomendacje było siedmiu. 

http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zaklady_ubezpieczen_ufk/index.html
http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zaklady_ubezpieczen_ufk/index.html
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Bartłomiej Chmielowiec  

główny specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego   

 

 Podatek VAT – zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej 

 

Stan prawny przed dniem 1 stycznia 2016 r. 

W dniu 17 sierpnia 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa 

dokonała nowelizacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

wprowadziła przepis art. 17a, zgodnie z którym: „W przypadku okazania zakładowi 

ubezpieczeń przez podmiot, któremu przysługuje odszkodowanie, niebędący płatnikiem 

podatku od towarów i usług, faktury (faktur) za naprawę szkody komunikacyjnej, zakład 

ubezpieczeń jest zobowiązany uwzględnić w odszkodowaniu podatek od towarów i usług”.  

Przedmiotowy przepis jednoznacznie wskazywał, że w sytuacji, kiedy zostanie 

dokonana naprawa pojazdu i zostanie ona potwierdzona fakturą, podmiot, któremu 

przysługuje odszkodowanie i który nie jest jednocześnie podatnikiem podatku VAT, powinien 

otrzymać od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w kwocie brutto 

wraz z podatkiem VAT. Przepis ten dotyczył zarówno szkód likwidowanych z ubezpieczenia 

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak i tych likwidowanych w ramach dobrowolnej 

umowy ubezpieczenia autocasco.  

Jednocześnie wraz z wejściem w życie przedmiotowego przepisu powstały 

wątpliwości, czy dotyczył on wyłącznie sytuacji, kiedy została przeprowadzona naprawa 

pojazdu, czy też również przypadków, w których szkoda rozliczana jest metodą 

kosztorysową, czyli poprzez przelew środków na rachunek poszkodowanego na podstawie 

sporządzonej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu. W ocenie zakładów ubezpieczeń przepis 

ten stanowił potwierdzenie tezy, że w przypadku odszkodowań wypłacanych metodą 

kosztorysową, brak było podstaw do wypłaty kwoty podatku VAT. Skoro bowiem sam 

ustawodawca wprowadził w normie zawartej w art. 17a ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej obowiązek wypłaty kwoty odszkodowania wraz z podatkiem VAT tylko w 

przypadku okazania faktury (faktur) za naprawę pojazdu, a contrario brak było podstaw 

prawnych do wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT w sytuacji braku okazania przez 

poszkodowanego takowych faktur za naprawę uszkodzonego pojazdu.  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2005/s/143/1204
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2005/s/143/1204
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241151
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Opisana wyżej sytuacja, w której ubezpieczyciele powszechnie odmawiali wypłaty 

kwoty odszkodowania wraz z podatkiem VAT w przypadku rozliczeń z poszkodowanymi 

dokonywanych metodą kosztorysową, stanowiła asumpt do złożenia przez Rzecznika 

Ubezpieczonych w dniu 16 listopada 2006 r. wniosku do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie 

rozbieżności w orzecznictwie sądów w odniesieniu do podatku VAT w rozliczeniach 

kosztorysowych. W szczególności Rzecznik zwrócił się z wnioskiem o podjęcie uchwały 

mającej na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: „Czy podatek od towarów i 

usług VAT jest elementem odszkodowania w przypadku ustalenia jego wysokości wyłącznie 

według cen części zamiennych i usług niezbędnych do dokonania naprawy (tj. na podstawie 

metody kosztorysowej)?”. Sąd Najwyższy w dniu 17 maja 2007 r. podjął uchwałę (sygn. akt III 

CZP 150/06, OSNC 2007/10/144) o następującej treści: „Odszkodowanie przysługujące na 

podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą 

w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje 

kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może 

obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego”. 

W przedmiotowej uchwale SN jednoznacznie rozstrzygnął, że poszkodowanemu 

dochodzącemu roszczeń z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy się 

wypłata kwoty odszkodowania wraz z podatkiem VAT również wtedy, kiedy wysokość 

odszkodowania ustalana jest na podstawie kosztorysu, jeśli tylko poszkodowany nie miałby 

prawa do dokonania odliczenia podatku VAT. Jak wskazał w uzasadnieniu uchwały SN, 

zgodnie z treścią art. 361 § 2 k.c. naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany 

poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.  

W konsekwencji należne poszkodowanemu odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości 

doznanej przez niego szkody i rekompensować mu uszczerbek, jaki dotknął jego prawnie 

chronione dobra lub interesy. Jak dalej argumentował w uzasadnieniu SN, podatek VAT 

może wpływać na wysokość ceny towaru lub usługi, a zatem ma charakter cenotwórczy, 

bowiem zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach cena stanowi 

wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący zobowiązany jest zapłacić 

przedsiębiorcy za towar lub usługę, przy czym w cenie uwzględnia się podatek od towarów i 

usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

(usługi) podlega obciążaniu tymi podatkami. Jeżeli zatem zgodnie z powyższą normą cena 

stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący zobowiązany jest 

http://rf.gov.pl/files/213__149__Wnioski_skierowane_przez_Rzecznika_Ubezpieczonych_do_Sadu_Najwyzszego.pdf
http://rf.gov.pl/files/213__149__Wnioski_skierowane_przez_Rzecznika_Ubezpieczonych_do_Sadu_Najwyzszego.pdf
http://rf.gov.pl/files/213__149__Wnioski_skierowane_przez_Rzecznika_Ubezpieczonych_do_Sadu_Najwyzszego.pdf
http://www.rzu.gov.pl/files/213__150__Wnioski_skierowane_przez_Rzecznika_Ubezpieczonych_do_Sadu_Najwyzszego.pdf
http://www.rzu.gov.pl/files/213__150__Wnioski_skierowane_przez_Rzecznika_Ubezpieczonych_do_Sadu_Najwyzszego.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010971050
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zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, a w cenie tej uwzględnia się także podatek VAT, 

to miernikiem wysokości odszkodowania ustalonego według cen kosztów naprawy będzie 

tak określona cena naprawy pojazdu obejmująca podatek VAT.  

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały odniósł się także do 

interpretacji przepisu art. 17a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, wskazując, że nie 

sposób przyjąć, aby przepis ten wprowadził inną chwilę powstania roszczenia 

odszkodowawczego niż chwila powstania szkody. W związku z powyższym normę zawartą w 

przedmiotowym przepisie należy odnosić wyłącznie do metody rachunkowej, co oznacza, że 

prawidłowa interpretacja treści art. 17a ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakładała 

obowiązek wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń wraz z podatkiem VAT w 

przypadku okazania faktur na naprawę pojazdu przez poszkodowanego niebędącego 

podatnikiem podatku VAT.  

 

Stan prawny od dnia 1 stycznia 2016 r. 

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która uchyliła przepisy art. 17a ustawy z 

dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Najnowsza ustawa o działalności 

ubezpieczeniowej nie zawiera normy analogicznej do zawartej w omawianym wyżej  

art. 17a. Powyższa zmiana, tj. usunięcie normy wskazującej na konieczność wypłaty podatku 

VAT w przypadku okazania faktury za naprawę pojazdu w ramach szkody komunikacyjnej, 

może pociągać za sobą konsekwencje w zakresie szkód likwidowanych z ubezpieczenia 

autocasco.  

Na wstępie należy wskazać, że w zakresie szkód likwidowanych z ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych istnieje ugruntowane orzecznictwo Sądu Najwyższego 

(m.in. uchwały SN z dnia 22 kwietnia 1997 r., sygn. akt III CZP 14/97, OSNC 1997/8/103; z 

dnia 15 listopada 2001 r., sygn. akt III CZP 68/01, OSNC 2002/6/74; czy też z dnia 17 maja 

2007 r., sygn. akt III CZP 150/06) wskazujące, że w sytuacji, kiedy poszkodowany nie jest 

podatnikiem podatku VAT, odszkodowanie powinno zostać wypłacone wraz z podatkiem 

VAT, czyli w kwocie brutto. Uchylenie art. 17a nie ma zatem wpływu na roszczenia osób 

poszkodowanych dochodzących odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych niebędących podatnikami podatku VAT. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001844
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001844
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Jednocześnie przedmiotowa zmiana może mieć wpływ na rozliczenia szkód w ramach 

ubezpieczenia autocasco. Do dnia 31 grudnia 2015 r. zakłady ubezpieczeń miały bowiem 

obowiązek uwzględniać podatek VAT w odszkodowaniu autocasco, jeżeli ubezpieczony nie 

był podatnikiem podatku VAT i przedstawił fakturę za wykonaną naprawę pojazdu. Zakłady 

ubezpieczeń w swojej ofercie ubezpieczeniowej nie mogły zatem proponować za niższą 

składkę np. wariantu wypłaty odszkodowania bez podatku VAT, niezależnie od formy 

rozliczenia (fakturowej czy kosztorysowej), bowiem w przypadku przedstawienia faktury za 

naprawę przez ubezpieczonego niebędącego podatnikiem podatku VAT odszkodowanie 

powinno być wypłacone w kwocie brutto. Powyższe wynikało wprost z treści art. 17a ustawy 

z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, który to przepis dotyczył wszystkich 

szkód komunikacyjnych, czyli zarówno tych likwidowanych z ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych, jak i tych likwidowanych z umowy ubezpieczenia autocasco. 

 W nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej brak jest 

analogicznej normy prawnej. W związku z tym ubezpieczyciele nie mają obecnie 

ustawowego obowiązku uwzględniania podatku VAT w odszkodowaniach autocasco, nawet 

jeśli zostanie przedstawiona faktura za naprawę pojazdu – oczywiście jeśli wcześniej 

stosowne postanowienia zostaną zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia i pod 

warunkiem, że takie postanowienia nie zostaną uznane za niedozwolone postanowienia 

umowne w obrocie z konsumentami. Zawarcie umowy ubezpieczenia autocasco oznacza 

bowiem przystąpienie do warunków umowy, jakie dany zakład ubezpieczeń określił w 

ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco pojazdów (o.w.u. AC), których tekst jest 

integralną częścią umowy. Ogólne warunki ubezpieczenia określają: co jest przedmiotem 

ubezpieczenia, jaki jest zakres ubezpieczenia i jakie są wyłączenia, sposób zawierania 

umowy, zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, prawa i obowiązki 

stron umowy oraz sposób ustalania odszkodowań. Zawierający ubezpieczenie autocasco 

wraz z oryginałem polisy powinien otrzymać również tekst ogólnych warunków 

ubezpieczenia. Obowiązująca w polskim prawie cywilnym zasada swobody umów (art. 353¹ 

k.c.) pozwala na wprowadzenie do treści o.w.u. takich ograniczeń, które strony umowy 

zaakceptują i jakie nie są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi 

obyczajami i istotą danego ubezpieczenia.  

Obecnie zatem, w przypadku umowy ubezpieczenia autocasco, teoretycznie możliwy 

będzie wybór wariantu ubezpieczenia autocasco, który w wariancie serwisowym 
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(odszkodowania wypłacane na podstawie faktury VAT) przewidywał będzie, że 

odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie netto (z pomniejszeniem o kwotę podatku 

VAT).  
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Anna Dąbrowska 

główny specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego  

 

Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a 

podmiotem rynku finansowego – nowe możliwości dla klientów rynku finansowego 

 

Od 1 stycznia 2016 r. klienci podmiotów rynku finansowego uzyskali nowe 

uprawnienia w zakresie możliwości rozwiązania sporów z podmiotami rynku finansowego. 

Uprawnienie to wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez 

podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

Zgodnie z art. 35 tej ustawy spór między klientem a podmiotem rynku finansowego 

może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania 

sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego. 

Postępowanie to przeprowadza Rzecznik Finansowy na podstawie wniosku klienta 

podmiotu rynku finansowego (art. 36 ust. 1 ustawy). Wniosek o przeprowadzenie 

postępowania można wnieść w formie pisemnej na adres Biura Rzecznika Finansowego albo 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie i na adres wskazany na 

stronie internetowej Rzecznika. 

Rzecznik jest obowiązany poinformować strony o podejmowanych czynnościach w 

formie pisemnej, a jeśli to możliwe i przemawiają za tym okoliczności sprawy – za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie 

pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym wniosek powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko klienta podmiotu rynku finansowego, zwanego dalej 

„klientem”, jego adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres 

zamieszkania, a także numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, o ile klient je posiada; 

2) nazwę albo firmę podmiotu rynku finansowego, adres siedziby albo adres 

zamieszkania podmiotu rynku finansowego; 

3) dokładne określenie żądania klienta, w tym wskazanie wartości roszczenia 

pieniężnego lub oczekiwanego zachowania podmiotu rynku finansowego oraz oczekiwanie 

co do sposobu zakończenia sporu; 

4) opis stanu faktycznego sprawy; 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001348
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001348
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000092
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000092
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5) podpis klienta lub jego pełnomocnika, jeżeli wniosek jest wnoszony w formie 

pisemnej. 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) posiadane dokumenty na poparcie opisanego stanu faktycznego; 

2) dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego lub 

wskazanie okoliczności, które uniemożliwiają jego dołączenie; 

3) dowód uiszczenia opłaty lub wniosek o zwolnienie z obowiązku jej uiszczania; 

4) pełnomocnictwo, jeżeli wniosek wnosi pełnomocnik; 

5) oświadczenie o niewystępowaniu okoliczności określonych w art. 36 ust. 2 pkt 

2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

W przypadku uznania wniosku za niekompletny Rzecznik wzywa klienta do 

uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. 

Art. 36 ust. 2 ustawy przewiduje przypadki, w których Rzecznik może odmówić 

wszczęcia postępowania. Rzecznik może nie podjąć postępowania, jeżeli: 

1) klient nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w 

rozdziale 2 ustawy; 

2) wniosek służy spowodowaniu uciążliwości dla drugiej strony (wydaje się, iż 

chodzi tutaj o działania nakierowane na celowe, bezpodstawne wywoływanie uciążliwości 

dla drugiej strony); 

3) spór jest lub był rozpatrywany przez sąd, inny organ powołany do rozpoznania 

spraw danego rodzaju lub podmiot uprawniony do przeprowadzenia pozasądowego 

rozwiązywania sporów; 

4) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie skutecznego 

przeprowadzenia postępowania przy Rzeczniku; 

5)  klient nie uiścił opłaty, o której mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, i nie został od 

niej zwolniony. 

Rzecznik Finansowy może przeprowadzić wspomniane postępowanie w imieniu 

klienta podmiotu rynku finansowego w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń przez 

podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji. 

Przypomnijmy, iż zgodnie z przepisami ustawy reklamacja to wystąpienie skierowane 

do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, zawierające zastrzeżenia klienta 
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dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego. Zatem wniosku o 

wszczęcie postępowania nie należy kierować do Rzecznika Finansowego przed wyczerpaniem 

drogi reklamacyjnej przed podmiotem rynku finansowego. 

Ów wniosek powinien być złożony w sytuacji, gdy podmiot rynku finansowego nie 

udzielił w obowiązującym go terminie odpowiedzi na reklamację albo też nie wykonał 

czynności wynikających z reklamacji zgodnie z wolą klienta. 

Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, udział podmiotu rynku 

finansowego w postępowaniu jest obowiązkowy.  

Legitymację do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania ma klient 

podmiotu rynku finansowego, za którego uważa się zgodnie z ustawą: 

- będącego osobą fizyczną ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub 

uprawnionego z umowy ubezpieczenia; 

- osobę fizyczną dochodzącą roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych od Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

- członka funduszu emerytalnego lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 

28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, uczestnika 

pracowniczego programu emerytalnego lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, oszczędzającego lub osobę 

uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, osobę 

otrzymującą emeryturę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

emeryturach kapitałowych; 

- będącego osobą fizyczną klienta banku, członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, klienta instytucji płatniczej, klienta biura usług płatniczych, klienta instytucji 

pieniądza elektronicznego, klienta oddziału zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, 

klienta instytucji kredytowej, klienta instytucji finansowej, uczestnika funduszu 

inwestycyjnego, klienta firmy inwestycyjnej i klienta instytucji pożyczkowej. 

Wniosku natomiast nie mogą skierować: spółki prawa handlowego, fundacje, 

stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe, Skarb Państwa, organy administracji 

publicznej i obsługujące je urzędy, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie, 
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przedsiębiorstwa państwowe, zakłady opieki zdrowotnej i wszelkie inne osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

W przypadku złożenia wniosku konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł na 

rachunek Rzecznika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rzecznik może zwolnić 

klienta z obowiązku uiszczania tej opłaty. Składając wniosek o zwolnienie z obowiązku 

uiszczenia opłaty, klient musi wskazać okoliczności uprawdopodabniające zasadność tego 

zwolnienia. Rzecznik może wezwać klienta do złożenia dodatkowych wyjaśnień i 

przedstawienia dokumentów pozwalających na uznanie wniosku o zwolnienie z obowiązku 

uiszczenia opłaty za zasadny. Rzecznik informuje klienta o zwolnieniu z obowiązku uiszczenia 

opłaty albo informuje go o braku takiego zwolnienia, wyznaczając termin na uiszczenie 

opłaty. 

W toku postępowania Rzecznik zapoznaje podmiot rynku finansowego z roszczeniem 

klienta, przedstawia stronom postępowania przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie 

oraz propozycję zakończenia sporu (art. 39 ustawy). 

W przypadku braku polubownego zakończenia postępowania Rzecznik sporządza 

opinię, w której zawiera się w szczególności ocenę prawną stanu faktycznego w 

przedmiotowym postępowaniu. Opinię tę Rzecznik przygotowuje w oparciu o dokumenty lub 

wyjaśnienia przedstawione przez strony postępowania oraz inne materiały zgromadzone w 

toku rozpatrywania sprawy. 

Z przebiegu postępowania sporządza się w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia 

protokół, w którym należy zawrzeć informacje dotyczące miejsca i czasu jego 

przeprowadzenia, imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, przedmiot sporu, propozycje 

zakończenia sporu oraz informację o sposobie zakończenia sporu. Odpis protokołu doręcza 

się stronom w ciągu 7 dni od dnia jego sporządzenia. Protokół ten stanowi dokument 

urzędowy w rozumieniu art. 244 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego. Przepis ten nadaje formalną moc dowodową dokumentowi urzędowemu i 

nakazuje traktować jedynie ego treść jako udowodnioną. Materialna zaś moc dowodowa 

tego dokumentu i jego znaczenie dla wyniku postępowania podlegają zasadzie swobodnej 

oceny dowodów (art. 233 k.p.c.). 

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach toczących się w drodze postępowania 

przed Rzecznikiem Finansowym reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 

stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000092
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000092
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Rzecznik informuje klienta o odmowie wszczęcia postępowania niezwłocznie, 

wskazując na podstawę prawną i okoliczności ją uzasadniające. W przypadku odmowy 

Rzecznik, na wniosek klienta, dokonuje zwrotu opłaty, o ile została uiszczona, w terminie 7 

dni od dnia otrzymania tego wniosku. 

Wszczęcie postępowania przez Rzecznika następuje w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania kompletnego wniosku i uiszczenia przez klienta opłaty albo zwolnienia od jej 

uiszczenia. O wszczęciu postępowania Rzecznik niezwłocznie zawiadamia strony, w razie 

potrzeby wzywając je do przedstawienia wyjaśnień, a także wszystkich okoliczności 

mogących przyczynić się do rozwiązania sporu – w określonym terminie, nie krótszym niż 7 

dni. 

W toku postępowania Rzecznik może wykorzystać dokumenty i inne materiały 

zgromadzone w związku z rozpatrywaniem wniosku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy, dotyczącego sporu między tymi samymi stronami. 

Rzecznik powinien zakończyć postępowanie w terminie 90 dni od daty otrzymania 

kompletnego wniosku. W przypadku sporów szczególnie skomplikowanych termin ten może 

zostać wydłużony, o czym Rzecznik informuje strony postępowania, wskazując spodziewany 

termin jego zakończenia. Rzecznik musi przedstawić stronom propozycję zakończenia sporu 

w terminie umożliwiającym jego zakończenie. Wyznacza on stronom termin na 

ustosunkowanie się do przedstawionej im propozycji zakończenia sporu. Termin ten nie 

może być krótszy niż 7 dni. W razie potrzeby, gdy przemawia za tym charakter sporu, 

Rzecznik może wyznaczyć posiedzenie, na które wzywa strony postępowania. Posiedzenie 

należy wyznaczyć w terminie umożliwiającym stawienie się stronom oraz ich 

pełnomocnikom, jeśli zostali ustanowieni. 

W razie wycofania wniosku przez klienta w trakcie postępowania lub w przypadku, 

gdy przeprowadzenie postępowania stało się z innych przyczyn niemożliwe, Rzecznik umarza 

postępowanie, o czym niezwłocznie zawiadamia strony. 

Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad niezależności i bezstronności. 

Obecnie trwają końcowe prace nad projektem ustawy o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która to ustawa zmusi Rzecznika Finansowego do 

wprowadzenia zmian w zakresie dotychczasowego kształtu postępowania.  

Projekt przewiduje m.in. nową delegację do wydania rozporządzenia, które określi: 
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1) sposób i formę prowadzenia postępowania, w tym sposób/zasady wnoszenia 

wniosków o wszczęcie postępowania prowadzonego w postaci papierowej oraz 

sposób/zasady wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub pocztą; 

2) zawartość wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i niezbędne załączniki do wniosku; 

3) kwalifikacje osób prowadzących postępowania, określenie czasu, na jaki są 

powoływane/zatrudnianie, oraz przesłanki ich odwołania/zwolnienia z pełnionej funkcji; 

4) termin, który pozwoli stronom na podjęcie decyzji co do wyrażenia zgody na 

zaproponowane rozwiązanie lub zastosowanie się do niego 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia łatwego dostępu do 

postępowania, sprawnego rozwiązywania sporów oraz bezstronnego i niezależnego 

prowadzenia postępowania. 

 



10.12.2015 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział i wygłosił referat na 

konferencji naukowej „Co dalej z frankowiczami? Aktualne problemy prawne i ekonomiczne 

dotyczące tzw. kredytów walutowych” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe 

Rynku Finansowego „REK-FIN” działające przy Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

12.12.2015 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w spotkaniu 

otwartym dla obywateli w Senacie, zorganizowanym z okazji Dnia Praw Człowieka.  

 

14.01.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w konferencji 

„Rekompensowanie szkód związanych z leczeniem w modelu pozasądowym”, 

zorganizowanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie przy udziale Fundacji Ius 

Medicinae, Fundacji Eksperci dla Zdrowia, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 

oraz Fundacji Wygrajmy Zdrowie im. Prof. Madeja. 

 

27.01.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział oraz wygłosił referat 

na konferencji „Pozycja ubezpieczeń ochrony prawnej w świadomości społecznej”, 

zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

16.02.2016 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział oraz wygłosili referat 

na sympozjum „Reklamacja na rynku finansowym”, zorganizowanym przez dziennik Puls 

Biznesu. 

 

24.02.2016 – Rzecznik Finansowy oraz przedstawiciele Biura Rzecznika wzięli udział  

w uroczystości zorganizowanej z okazji XXV–lecia Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych. 

 

10-11.03.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział oraz wygłosił 

referat podczas III Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej „Ochrona 

Konsumenta na Rynku Usług”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji 



Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów oraz Fundację Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridca”. 

 

14.03.2016 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w Forum Edukacji 

Finansowej, zorganizowanym przez Związek Banków Polskich, gdzie przedstawili projekty 

edukacyjne realizowane przez Rzecznika Finansowego. 

 

15.03.2016 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział oraz wygłosili 

referaty na Kongresie Konsument 2016 – Etyczny Biznes, Bezpieczny Konsument. Kongres 

został zorganizowany przez Federację Konsumentów. 

 

17.03.2016 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w konferencji 

„Obrót bezgotówkowy – jak wdrożyć model szwedzki na rynek polski?”, zorganizowanej 

przez Fundację Instytut Innowacyjna Gospodarka i Ambasadę Szwecji w Polsce. 

 

31.03.2016 – Rzecznik Finansowy zaprezentował opinii publicznej II część swojego Raportu 

„Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym”. 

 

 

 

 


