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O INSTYTUCJI RZECZNIKA FINANSOWEGO 



Skutecznie wspieramy Polaków w nierównej
walce z podmiotami rynku finansowego, które 
mają nieograniczone możliwości kadrowe
i finansowe, a do tego w świadomości społecznej 
są instytucjami zaufania publicznego.

Są to głównie firmy ubezpieczeniowe i banki.



Naszymi klientami są zarówno 85-latek, 
któremu jako bezpieczne ulokowanie 
oszczędności życia zaproponowano obligacje 
GetBack, oszukany na ubezpieczeniach rolnik, 
jak i osoby w fatalnym stanie zdrowia, które 
w nieskończoność czekają na należne 
odszkodowania.

Dzięki Rzecznikowi Finansowemu 
wiele „frankowych” rodzin doczekało 
się sprawiedliwości.



•  jesteśmy niezależni (finansowo, politycznie) 

•  mamy świetny zespół blisko 200 niezwykle oddanych specjalistów, �
z którego jestem bardzo dumny 

•  mamy coraz większą rozpoznawalność – co przekłada się �
na liczbę spraw, którymi się zajmujemy 

•  stanowiska Rzecznika wyznaczają trendy w linii orzeczniczej

•  analizy pokazują, że jesteśmy potrzebni, �
a nasze kompetencje powinny być zwiększane 

•  jesteśmy bardzo dobrze oceniani przez Najwyższą Izbę Kontroli 



CZYM JEST „BIAŁA KSIĘGA”?



Rzecznik Finansowy jako niezbędny 
element systemu ochrony konsumentów 
usług finansowych w Polsce

Podsumowanie 5 lat działalności 
Rzecznika Finansowego, w tym mojego 
pierwszego roku kierowania urzędem

Wizja i plan Rzecznika Finansowego, jako 
podmiotu kluczowego dla 
bezpieczeństwa finansowego Polaków



KOMU I JAK POMAGAMY?





Uprawnienia wykorzystywane w poprzednich latach

•  Istotne poglądy na etapie sporu sądowego

•  Wnioski o uchwałę Sądu Najwyższego w celu �
rozstrzygnięcia rozbieżności

•  Działania systemowe, tj. informowanie KNF, UOKIK �
o dostrzeżonych problemach; postulaty zmian w prawie; �
analizy i raporty



Dodatkowe instrumenty, których używamy w tej kadencji:

•  Pozwy w imieniu klientów

•  Pozwy o zaniechanie nieuczciwej praktyki 

•  Przystąpienie do spraw po stronie klientów 

•  Skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego



RZECZNIK FINANSOWY 
A SEKTOR BANKOWY



(Estymacja)







Pozwy w imieniu klientów

•  Raiffeisen Bank – w sprawie roszczenia wobec klientów o zapłatę 
tzw. „Wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu”

•  Idea Bank – w sprawie 85 latka wprowadzonego w błąd w trakcie 
proponowania nabycia i oferowania obligacji korporacyjnych spółki 
GetBack S.A.

•  BNP Paribas – w sprawie odmowy zwrotu pieniędzy skradzionych �
z internetowego konta klienta



Wstąpienie do sprawy wytoczonej przez klientów

•  PKO BP – dotyczy kredytu hipotecznego „Alicja”, który jest tak 
skonstruowany, że klienci nie wiedzą, kiedy skończą spłacać swój 
dług

•  Santander Bank – dotyczy sprawy, w której klienci banku będą 
bronili się przed roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie �
z kapitału



Pozwy o zaniechanie nieuczciwej praktyki

•  Santander Bank – w związku z zawieraniem w aneksach 
dotyczących „wakacji kredytowych” postanowień potwierdzających 
jakoby bank posiadał bezsporną wierzytelność względem klienta



•  Santander Bank i Bank Handlowy – w związku z niewłaściwym 
rozliczaniem wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich



RZECZNIK FINANSOWY 
A SEKTOR UBEZPIECZENIOWY



67% pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe, �

w tym co 3. wniosek o interwencję w odniesieniu do sektora 
ubezpieczeniowego dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych: 

OC lub AC
 

Wnioski o interwencje dotyczące ubezpieczeń

33% ubezpieczenia na życie



13 wezwań dla ubezpieczycieli dotyczących zaprzestania 
nieuczciwych praktyk rynkowych przy likwidacji szkód z AC 
komunikacyjnego

Chodzi o stosowanie przez ubezpieczycieli różnych kryteriów wyceny 
kosztów naprawy w ramach zgłoszenia jednej szkody, w zależności 
od tego czy szkoda jest częściowa, czy całkowita

Najnowsze działania w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych (1/3)



100% wartości kosztorysu naprawy auta przygotowanego przez 
niezależnego rzeczoznawcę powinni pokrywać ubezpieczyciele

Rzecznik Finansowy skierował w tej sprawie skargę nadzwyczajną do 
Sądu Najwyższego

Najnowsze działania w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych (2/3)



500 ponowionych w 2020 r. interwencji po przełomowej uchwale 
Sądu Najwyższego

Dzięki niej leasingobiorcy, którym nie przysługuje prawo do odliczenia 
podatku VAT lub mogą odliczyć tylko połowę tego podatku, nareszcie 
będą dostawali pełne odszkodowania z OC komunikacyjnego sprawcy 

wypadku

Najnowsze działania w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych (3/3)



CO DALEJ  Z RZECZNIKIEM FINANSOWYM?





Pełen błędów projekt ustawy UD 125 o wchłonięciu 

Rzecznika Finansowego przez UOKiK, czyli tak naprawdę �

o likwidacji Rzecznika Finansowego 

(niezgodny z konstytucją, stwarzający konflikt interesów)



•  wnioski o uchwałę Sądu Najwyższego w celu 
rozstrzygnięcia rozbieżności

•  pozwy w imieniu klientów

•  pozwy o zaniechanie nieuczciwej praktyki

•  przystąpienia do rozpraw po stronie klientów

Poważne wątpliwości co do możliwości korzystania 
z kompetencji Rzecznika Finansowego przez prezesa UOKiK:



Jeśli na celu mamy realną obronę obywateli przed instytucjami 
finansowymi i ubezpieczeniowymi to Rzecznik Finansowy powinien 

otrzymać nowe narzędzia, aby jeszcze lepiej pełnić swoją misję 

Rozszerzenie kompetencji Rzecznika Finansowego byłoby 
pomysłem bardziej adekwatnym do aktualnych potrzeb ochrony 

klientów usług finansowych w Polsce

Idealne rozwiązanie:



Przeciwko likwidacji Rzecznika Finansowego wypowiedzieli się:

•  Narodowy Bank Polski
•  Ministerstwo Sprawiedliwości
•  Ministerstwo Aktywów Państwowych 
•  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
•  Rzecznik Praw Obywatelskich 
•  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
•  Krajowa Izba Radców Prawnych 
•  Naukowy Komitet Doradczy RF
•  Forum Prawników Finansowych
•  Polska Izba Motoryzacji 
•  Efekty naszej pracy, bardzo dobrze ocenione w 

raportach NIK 

•  Stowarzyszenie Stop Bankowemu 
Bezprawiu

•  Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
•  Ogromna większość niezależnych 

ekspertów
•  Inne organizacje prokonsumenckie
•  Prognozy, z których wynika, �

że RF będzie teraz potrzebny �
jak nigdy wcześniej



RZECZNIK FINANSOWY W INNYCH KRAJACH



•  na świecie najczęściej spotyka się rozwiązanie, w którym wszelkie 
zagadnienia związane z ochroną praw konsumentów na rynkach o 
wyjątkowej specyfice (finanse, turystyka) powierzane są organom 
wyspecjalizowanym, odrębnym od organów odpowiedzialnych za 
ogólny system ochrony konsumentów

•  w Europie (nie tylko UE) dominuje model rozdzielenia organów 
realizujących zadania publicznoprawne, związane z realizacją polityki 
dotyczącej ochrony konsumentów (ochrona interesów zbiorowych 
konsumentów) oraz organów/podmiotów zajmujących się 
dochodzeniem indywidualnych roszczeń klientów oraz polubownym 
rozwiązywaniem sporów



•  na świecie zadanie ochrony zbiorowych interesów konsumentów 
realizowane jest najczęściej przez instytucje w strukturze rządowej. 
Są to ministerstwa, ich organy powołane dla realizacji tych celów lub 
instytucje podlegające bezpośrednio premierowi, ale również 
niezależne instytucje publiczne

•  na świecie wsparcie indywidualnym konsumentom zapewniają 
pozarządowe organizacje konsumenckie oraz podmioty 
pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, bądź 
niezależne instytucje publiczne (USA, Wielka Brytania, Kanada, 
Irlandia, Indie)



ZACHĘCAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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