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Kompetencje finansowe i edukacja finansowa.
Ujęcie teoretyczne i praktyczne

Beata ŚWIECKA1

Uniwersytet Szczeciński

Złożono: 25 września 2017; Zaakceptowano do druku: 28 lutego 2018; Opublikowano: 12 kwietnia 2018

Streszczenie. Niezbędnym warunkiem współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego 
jest ciągły rozwój oraz dostosowywanie umiejętności do dynamicznie zmieniającego się 
rynku finansowego. Celem artykułu jest operacjonalizacja pojęciowa zagadnień związanych 
z kompetencjami finansowymi i edukacją finansową oraz ujęcie empiryczne z wykorzysta-
niem badań i działań praktycznych. W artykule dokonano systematyzacji wiedzy z zakresu 
kompetencji finansowych, zaproponowano definicję edukacji finansowej, jej celu oraz klasy-
fikacji. Dzięki wykorzystaniu analizy SWOT zostały również zaprezentowane słabe i mocne 
strony oraz szanse i zagrożenia edukacji finansowej z podziałem na edukację formalną i po-
zaformalną oraz nieformalne uczenie się.

Słowa kluczowe: kompetencje finansowe, edukacja finansowa, edukacja formalna, edukacja 
pozaformalna, nieformalne uczenie się, filary edukacji.
Kody JEL: D11, D14, D39, I29.

1. Wprowadzenie

Niski poziom znajomości finansów wpływa negatywnie na jakość podejmowa-
nych decyzji finansowych, zaś edukacja finansowa może stanowić narzędzie mające 
na celu eliminację tego negatywnego zjawiska poprzez zwiększanie kompetencji 
konsumentów. Celem artykułu jest operacjonalizacja pojęciowa zagadnień zwią-
zanych z kompetencjami finansowymi i edukacją finansową oraz ich ujęcie empi-
ryczne z wykorzystaniem wybranych badań naukowych oraz działań praktycznych 
w tym zakresie. Z racji ograniczeń objętościowych subiektywnie dokonano wybo-
ru badań i działań edukacyjnych. W artykule dokonano systematyzacji wiedzy na 
temat kompetencji finansowych, przedstawiając propozycje definicji i klasyfikacji. 
Zostały również przedstawione mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia edu-
kacji finansowej z podziałem na edukację formalną i pozaformalną oraz nieformalne 
uczenie się, do czego wykorzystano analizę SWOT.

1 Kontakt z autorem: Beata Świecka, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Polska, e-mail: beata.swiecka@wzieu.pl.
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2. Konceptualizacja kompetencji finansowych

W najogólniejszym ujęciu termin „kompetencje” oznacza szeroko rozumianą 
zdolność podejmowania określonych działań i wykonywania zadań z wykorzysta-
niem efektów uczenia się i własnych doświadczeń. Dlatego kompetencji nie można 
utożsamiać z samymi efektami uczenia się. Termin „kompetencje” – w zależności 
od kontekstu – może oznaczać m.in.: zakres działania, zakres uprawnień do podej-
mowania decyzji, merytoryczne przygotowanie do wykonania określonego zadania 
[Instytut Badań Edukacyjnych 2017, s. 20]. Kompetencje finansowe są istotnym 
zagadnieniem w sprawnie funkcjonującej gospodarce. Wyedukowana ekonomicznie 
osoba potrafi efektywnie zarządzać finansami osobistymi, jest świadomym klien-
tem instytucji finansowych, znającym konsekwencje zadłużenia i braku oszczędno-
ści. Kompetencje finansowe są znaczącym zagadnieniem praktycznym, choć nie do 
końca spenetrowanym obszarem naukowym. Stanowią jedno z pojęć związanych 
z edukacją finansową, obok takich zagadnień jak: wiedza finansowa, świadomość 
finansowa, umiejętności finansowe, inteligencja finansowa, zachowania finansowe 
i inne. Na potrzeby artykułu proponuje się definicję kompetencji finansowych, przez 
które rozumie się połączenie opanowanej wiedzy finansowej (wiem co), umiejętno-
ści (wiem jak i potrafię) i postaw (chcę i jestem gotów wykorzystać pozyskaną wie-
dzę). Kompetencje finansowe są atrybutem osoby dysponującej wiedzą finansową 
i umiejętnościami oraz wykazującą odpowiednią postawę (np. odpowiedzialności), 
wskazującą na efekty kształcenia. 

Jest to niewątpliwie wąskie ujęcie, tzw. ujęcie sensu stricto, ale pozwala ono na 
określenie poziomu kompetencji finansowych (które zostały scharakteryzowane 
w dalszej części opracowania). Elementami kompetencji finansowych są nabyta wie-
dza w zakresie finansów osobistych – obejmująca m.in. zasady wydatkowania środ-
ków finansowych, odpowiedzialnego zadłużania, oszczędzania i tworzenia budżetu 
– oraz umiejętności finansowe, m.in. w zakresie zakładania konta przez internet, 
płatności telefonem komórkowym, wpłacania pieniędzy we wpłatomacie itp. Osoba 
kompetentna posiada zatem odpowiednią wiedzę i umie zastosować ją w praktyce, 
a to przekłada się na jej postawy i zachowania – zarówno na rynku finansowym, 
jak i w zarządzaniu pieniądzem zarobionym lub otrzymanym. Osoba kompetentna 
skuteczniej realizuje zamierzone cele. 

Można wyróżnić kilka rodzajów kompetencji finansowych, w tym kompetencje 
twarde i miękkie. Kompetencje twarde obrazują cechy konkretne, mierzalne, jak 
np. wiedzę z zakresu kredytów, form oszczędzania, także umiejętności zakładania 
konta w internecie, płatności kartą itp. Kompetencje te często określane są mianem 
bazowych, podstawowych. Kompetencje miękkie dotyczą cech psychofizycznych 
i umiejętności społecznych. Koncentrują się na zachowaniu człowieka, postawach, 
umiejętnościach interpersonalnych itp. 

Rozwój kompetencji to proces ciągły, ale ze względów praktycznych warto dzie-
lić go na etapy. Poziomy wskazują na stopniowalność wiedzy i umiejętności oraz 
zmianę postaw. Niski poziom kompetencji finansowych związany jest z pojęciem 
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analfabetyzmu finansowego, definiowanego jako brak znajomości podstawowych 
pojęć ekonomicznych, które implikują podejmowanie racjonalnych decyzji finanso-
wych [Lusardi, Mitchell 2014; za: Knehans-Olejnik 2014]. Poziom kompetencji jest 
zazwyczaj ściśle związany z ubankowieniem. Im wyższy poziom kompetencji, tym 
większe wykorzystanie bardziej wysublimowanych usług bankowych. Osoby o ni-
skim poziomie kompetencji finansowych charakteryzuje brak opanowania wiedzy 
finansowej, co przekłada się na brak umiejętności, a tym samym często na pasywną 
postawę wobec finansów osobistych i niewielkie zaangażowanie na rynku finan-
sowym. Są to osoby mające pasywną postawę wobec instytucji finansowych, nie 
korzystające z ich usług w ogóle lub w stopniu bardzo ograniczonym. Zwiększenie 
kompetencji jest procesem polegającym na płynnym przejściu na kolejny poziom, 
w którym przyswojenie wiedzy w stopniu podstawowym pozwala m.in. na korzy-
stanie z najprostszych produktów bankowych, nieregularne korzystanie z usług in-
stytucji finansowych przy wsparciu osób trzecich, np. pracowników bankowych, 
doradców finansowych. Kolejne poziomy wskazują na pozyskanie wiedzy specjali-
stycznej, korzystanie z usług bankowości mobilnej, zaawansowanych usług finanso-
wych, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie finansami. 

3. Istota edukacji finansowej. Pojęcie, rodzaje, funkcje

Edukacja finansowa jest częścią edukacji. Choć jest jednym z jej elementów składo-
wych, najczęściej prowadzona jest w sposób sporadyczny, niesystematyczny, w dużej 
mierze nieformalny (co zostanie wyjaśnione poniżej). Definicja edukacji finansowej 
została zaproponowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) w 2005 r. Według OECD „edukacja finansowa to proces, w którym kon-
sumenci, jak i inwestorzy finansowi poprawiają swoje rozumienie produktów finan-
sowych, koncepcji i zagrożeń oraz poprzez informacje, instrukcje i/lub obiektywne 
porady rozwijają umiejętności i pewność siebie, aby lepiej poznać zagrożenia finan-
sowe i możliwości, dokonać świadomych wyborów, wiedzieć, gdzie szukać pomocy, 
a także podjąć inne skuteczne działania w celu poprawy ich dobrobytu finansowego” 
[OECD 2016]. Edukacja finansowa ma znaczenie w zwiększeniu wiedzy i świado-
mości finansowej, co przekłada się na efektywność w zakresie podejmowanych decy-
zji finansowych [Lusardi, Mitchell 2014]. Edukacja finansowa ma pozytywny wpływ 
na zachowania konsumentów oraz ich dobrostan finansowy. Na edukację finanso-
wą można spojrzeć z różnych punktów widzenia, dlatego też proponuję traktować ją 
jako: proces, wartość, zespół działań, obszar wielozadaniowy oraz kapitał (tabela 1).

Edukacja finansowa ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności finansowych 
służących racjonalizacji decyzji finansowych, efektywności zarządzania finansami 
osobistymi, realizacji założonych celów finansowych i pozafinansowych2. Jest proce-

2 Poprzez cele finansowe rozumie się cele związane ze zwiększeniem dochodów, obniżeniem kosz-
tów funkcjonowania, a także wydatkowaniem środków finansowych. Cele pozafinansowe związane są 
z czynnikami behawioralnymi, jak np. akceptacja środowiska, uznanie środowiska bliższego i dalsze-
go, podniesienie własnej wartości itp.
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sem, który może rozpocząć się na każdym etapie życia i trwać przez całe życie. Proces 
nabywania kompetencji finansowych rozpoczyna się od zdobycia wiedzy, co powinno 
(choć nie zawsze tak się dzieje) przełożyć się na zwiększenie umiejętności. Bywa 
i tak, że proces ów kończy się na etapie zdobycia wiedzy i nie znajduje odzwiercie-
dlenia w zmianie zachowań finansowych. Oznacza to, że odbiorcy otrzymują wiedzę, 
lecz nie wykorzystują jej w praktyce, co powoduje, iż nie następuje zmiana postaw. 

Tabela 1. Definicje edukacji finansowej

Edukacja finansowa jako Opis

Kapitał Edukacja finansowa jest kapitałem niefizycznym, dobrem, które powinno 
być zwiększane w celu eliminacji ubóstwa, biedy i nędzy. 

Wartość

Jeśli uznać, iż edukacja finansowa jest kapitałem, w który warto inwesto-
wać, a kapitał to „samopomnażająca się” wartość, można uznać, że eduka-
cja finansowa jest społeczną wartością, która wyposaża w wiedzę i umiejęt-
ności przygotowujące do funkcjonowania w sferze finansów. 

Obszar wielozadaniowy Edukacja finansowa jest obszarem wielozadaniowym, wymagającym cią-
głego pogłębiania i aktualizowania. 

Zespół działań

Edukacja finansowa jest zespołem działań mających na celu zwiększenie 
wiedzy finansowej, rozwijanie umiejętności i wykształcenie pozytywnych 
nawyków służących do racjonalnego i efektywnego gospodarowania finan-
sami, a także umiejętnego wykorzystania produktów i narzędzi finanso-
wych.

Proces

Edukacja finansowa jest procesem zwiększania kompetencji finansowych, 
rozpoczynającym się od pogłębiania wiedzy i nabywania umiejętności, 
a prowadzącym do zmiany postaw i zachowań, który to proces może roz-
począć się na każdym etapie rozwoju i trwać przez całe życie. 

Ochrona
Edukacja finansowa jest zespołem narzędzi służących do ochrony przed 
niewłaściwymi decyzjami, które mogą skutkować negatywnymi konse-
kwencjami finansowymi. 

Źródło: opracowanie własne.

Pomocne w zobrazowaniu zjawiska odległości między zdobytą wiedzą a działa-
niem mogą być opracowane przez International Commission of Education for the 
Twenty-First Century [UNESCO 1996, s. 85] cztery filary edukacji. Uznaje się, iż 
mogą być one odniesione do edukacji finansowej:

Filar 1: Uczyć się, by wiedzieć (ang.  – learning to know) – ogólne nauczanie 
z możliwością pogłębiania wiedzy. 
Filar 2: Uczyć się, by działać (ang.  – learning to do) – uczenie się w celu na-
bywania umiejętności, podnoszenia kwalifikacji, które mogą być wykorzystane 
w praktyce.
Filar 3: Uczyć się, by żyć wspólnie z innymi (ang.  – learning to live together) – 
uczenie się w celu zrozumienia cudzych historii, tradycji, tożsamości, pochodze-
nia, pozyskania umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów itp.

B. Świecka
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Filar 4: Uczyć się, by być (ang.  – learning to be)3 – uczenie się w celu realizacji 
postawionych celów, samego siebie.

W edukacji finansowej nie można opierać się wyłącznie na filarze 1, czyli nie 
wystarczy uczyć się, by wiedzieć, ale trzeba sukcesywnie zdobywać wiedzę w celu 
doskonalenia umiejętności, które mogą być zastosowane w praktyce i znaleźć od-
zwierciedlenie w zmianie postaw i zachowań. Pozostałe filary 3 i 4 wydają się mieć 
nieco mniejsze znaczenie, choć edukacja finansowa jest niezbędna, by żyć wspólnie 
z innymi (filar 3), być częścią społeczeństwa, nie poszerzać grona osób wykluczo-
nych finansowo, a także być (filar 4), czyli by wiedzieć, iż pieniądze są narzędziem, 
a nie celem samym w sobie.

Schemat 1. Kryteria klasyfikacji edukacji finansowej 

Źródło: opracowanie własne.

Na potrzeby niniejszego artykułu – w celu budowy podstaw teoretycznych eduka-
cji finansowej – oprócz definicji przedstawiono autorską propozycję celowości oraz 
kryteriów klasyfikacji. Celem edukacji finansowej jest kształcenie jednostek (człon-
ków gospodarstw domowych, społeczeństwa) prowadzące do zwiększenia wiedzy, 
świadomości i umiejętności w zakresie finansów, których zastosowanie prowadzi do 
zwiększenia efektywności gospodarowania pieniądzem. Należy przy tym odnoto-
wać, iż nie każde pozyskanie wiedzy wiąże się z lepszym zarządzaniem finansami. 
Tylko wiedza nabyta i wykorzystana w praktyce daje stosowny efekt. Można mieć 

3 Pojęcie learning to be zostało po raz pierwszy wprowadzone w opracowaniu Edgara Faure’a [1972; 
UNESCO 1996, s. 23], który jest autorem powiedzenia: „Każdy człowiek może osiągnąć sukces w kie-
rowaniu samym sobą, a świat powinien popierać to dążenie”.
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dużą wiedzę, ale tylko i wyłącznie teoretyczną, a dopiero wiedza zastosowana przy-
nosi skutki. Poszukiwanie wiedzy wymaga ogromnej siły woli, silnych zachęt i co 
najważniejsze – niezwykłej wytrwałości.

W celu systematyzacji wiedzy na temat edukacji finansowej w literaturze propo-
nuje się dzielić edukację finansową według kilku kryteriów (schemat 1) [Świecka 
2016, s. 89-104]: 

1. Kryterium formy edukacji:
Edukacja formalna (ang.  – formal education) – kształcenie realizowane przez 
publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczel-
nie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach progra-
mów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych, kwalifikacji nada-
wanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 
ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym4, 
albo kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty5. Edukacja formalna oznacza 
uczenie się w szkole lub na uczelni w ramach programów prowadzących do 
nabycia kwalifikacji pełnych lub cząstkowych. Do edukacji formalnej zalicza 
się studia podyplomowe i studia doktoranckie, a także realizowanie przez 
dziecko obowiązku szkolnego w systemie edukacji domowej [Instytut Badań 
Edukacyjnych 2017, s. 15]. Edukacja formalna powinna być systematycz-
na, dostosowana do poziomu odbiorcy, przemyślana przez władze centralne 
i prowadzona systematycznie od wczesnych lat poprzez połączenie wiedzy 
w programach różnych przedmiotów, w tym: matematyki, historii, statystyki, 
mikroekonomii, przedsiębiorczości, prawa, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy 
o kulturze, a nawet religii. Obecnie odbywa się incydentalnie, poprzez szcząt-
kowe, niepowiązane ze sobą przedmioty, niestanowiące jednej całości. 
Edukacja pozaformalna (ang. –  non-formal education) – kształcenie i szko-
lenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania 
kwalifikacji pełnych lub cząstkowych. Edukacją pozaformalną jest uczenie 
się zorganizowane instytucjonalnie w ramach programów, które nie wchodzą 
w zakres edukacji formalnej. Efekty uczenia się uzyskane w ramach edukacji 
pozaformalnej mogą być walidowane, akumulowane i przenoszone w toku 
zdobywania kwalifikacji szkolnych i akademickich. Nie wszystkie programy 
realizowane w ramach edukacji pozaformalnej muszą prowadzić do uzyska-
nia kwalifikacji [Instytut Badań Edukacyjnych 2017b, s. 16]. 
Uczenie się nieformalne (ang.  – informal learning) – kształcenie zamierzo-
ne (samodzielne uczenie się) lub niezamierzone (występujące bezwiednie 
w sytuacjach życia codziennego, także w pracy, szkole, poza organizowa-
nymi tam szkoleniami formalnymi i pozaformalnymi). Polega na zdobywa-
niu wiedzy poprzez doświadczenie. Prowadzi do kształtowania postaw i za-
chowań w wyniku pozyskanych doświadczeń oraz wpływu edukacyjnego 

4 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.
5 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.
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otoczenia (rodziny, znajomych, środowiska pracy itp.). Obejmuje nie tylko 
poszerzanie wiedzy i umiejętności, ale również kształtowanie postaw i war-
tości.

Edukacja pozaformalna i nieformalne uczenie się są uzupełnieniem wiedzy zdobytej 
w szkołach i uczelniach wyższych. Z uwagi na fakt, iż formalna edukacja finansowa 
jest rzadko poddawana analizie, główną zaletą – zwłaszcza na współczesnym rynku 
pracy – jest możliwość zdobycia konkretnych umiejętności praktycznych w eduka-
cji pozaformalnej i w ramach nieformalnego uczenia się. Pozwalają one rozwijać się, 
wychodzić poza ustalone schematy, uczyć się przydatnych i świadomie wybranych 
elementów. Podział kształcenia na edukację formalną, nieformalną/pozaformalną 
i incydentalną przedstawił profesor pedagogiki Wincenty Okoń [1992]. Według nie-
go „kształcenie formalne to system oparty na stałych pod względem czasu i treści 
formach nauki (klasy, stopnie, szkoły, programy i podręczniki), prowadzący od na-
uczania początkowego do uniwersytetu i włączający – obok kursów wykształcenia 
ogólnego – wiele programów specjalnych oraz instytucji stacjonarnego kształcenia 
technicznego i zawodowego. Kształcenie nieformalne to świadoma i zorganizowana 
działalność kształcąco-wychowująca, prowadzona poza ustanowionym formalnym 
systemem szkolnym, umożliwiająca określonej grupie uczestników osiągnięcie za-
łożonych celów kształcenia. Kształcenie incydentalne to trwający przez całe życie 
niezorganizowany i niesystematyczny proces nabywania przez każdego człowieka 
wiadomości, sprawności, przekonań i postaw, na podstawie codziennego doświad-
czenia oraz wpływów wychowawczych otoczenia”.

2. Kryterium wieku:
edukacja finansowa dzieci – realizowana od lat najmłodszych do skończenia  –
szkoły podstawowej;
edukacja finansowa młodzieży – realizowana w gimnazjum i szkołach śred- –
nich;
edukacja finansowa dorosłych – realizowana na studiach, kursach zawodo- –
wych i hobbistycznych, szkoleniach, warsztatach, wyjazdach studyjnych, se-
minariach i konferencjach.

3. Kryterium rekrutacji:
edukacja finansowa szkolna – realizowana w dwóch segmentach: po pierw- –
sze wśród uczniów, po drugie wśród nauczycieli zajmujących się edukacją 
finansową; 
edukacja finansowa akademicka – realizowana w dwóch segmentach: po  –
pierwsze wśród studentów, po drugie wśród nauczycieli akademickich zaj-
mujących się edukacją finansową;
edukacja finansowa pozaszkolna i pozaakademicka – realizowana w postaci  –
konkursów, zajęć pozaszkolnych, warsztatów, szkoleń, kursów zawodowych 
itp.

4. Kryterium odległości:
edukacja finansowa stacjonarna – forma edukacji, w której znacząca część  –
zajęć realizowana jest w bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniem; 
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edukacja finansowa na odległość (inaczej  – distance learning, e-edukacja, edu-
kacja wirtualna, edukacja zdalna, e-learning, kształcenie zdalne) – forma na-
uczania z wykorzystaniem internetu, w postaci prezentacji multimedialnych, 
krótkich filmów, lub spotkań on-line z nauczycielem. 

5. Kryterium czasu:
edukacja cząstkowa – trwająca przez określony czas, np. kurs miesięczny,  –
tygodniowy, studia roczne; 
edukacja ustawiczna – składająca się z momentów edukacji cząstkowej, trwa- –
jąca przez całe życie. 

Edukacja finansowa powinna mieć charakter ustawiczny6, trwać przez całe życie 
i składać się z elementów cząstkowych działań edukacyjnych. Edukacja finanso-
wa ustawiczna to całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia 
z myślą o pogłębieniu wiedzy, uzyskaniu umiejętności i/lub kwalifikacji – z przy-
czyn osobistych, społecznych i/lub zawodowych [Tissot 2004, s. 103]7, tzw. uczenie 
przez całe życie (ang. lifelong learning), które może składać się z różnych epizodów 
edukacji cząstkowej. Edukacja finansowa mająca charakter ustawiczny jest pro-
cesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kompetencji, który rozciąga 
się na całe życie i obejmuje wszystkie typy i poziomy wykształcenia, wykracza-
jąc poza tzw. kształcenie formalne. Edukacja przez całe życie jest przeznaczona dla 
wszystkich grup wiekowych, ma na celu wykorzystanie potencjału edukacyjnego 
społeczeństwa, i obejmuje wszelkie sytuacje, w których jednostki mogą posłużyć 
się wiedzą, aby decydować o własnym przeznaczeniu. To pociąga za sobą powią-
zanie, komplementarność oraz horyzontalne i wertykalne kontynuowanie różnych 
form i poziomów kształcenia formalnego i pozaformalnego oraz nieformalnego 
uczenia się, tj. ciągłość między różnymi doświadczeniami edukacyjnymi w życiu. 
Ogólna koncepcja edukacji przez całe życie implikuje spójność całej działalności 
edukacyjnej społeczeństwa, ale w żadnym wypadku nie pociąga za sobą sztywnej 
struktury administracyjnej. Rozpowszechnianie pojęcia kształcenia ustawicznego 

6 Opracowanie i upowszechnienie pojęcia kształcenia ustawicznego było niewątpliwie jednym z naj-
ważniejszych postępów w myśleniu edukacyjnym od zakończenia II wojny światowej. Wyrażenie 
„kształcenie ustawiczne”, które w latach 50. i 60. XX w. było stosowane do kształcenia ustawicznego 
dorosłych, od końca lat 60. wyznaczało dla UNESCO i coraz większej liczby krajów znacznie szerzej 
zakrojony cel. W latach 70. koncepcja została rozwinięta i udoskonalona w raporcie Międzynarodowej 
Komisji ds. Rozwoju Edukacji, utworzonej przez UNESCO, której przewodniczył Edgar Faure. Ra-
port, opublikowany w 1972 r. pod tytułem Learning to Be, miał wznowić debatę na temat konieczności 
ponownego przemyślenia działalności edukacyjnej nastawionej na uczenie się przez całe życie. Ponad 
20 lat później kolejna komisja powołana przez UNESCO i tym razem pod przewodnictwem Jacqu-
es’a Delorsa, Międzynarodowa Komisja Edukacji XXI wieku, podjęła ideę kształcenia przez całe życie 
i analizowała jej implikacje w zmienionym historycznym znaczeniu. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty definiuje kształcenie ustawiczne jako „kształcenie w szkołach dla dorosłych, a tak-
że uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny”.
7 The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) to ośrodek założony 
w 1975 r. na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 337/75. Jest ośrodkiem referencyjnym UE w zakre-
sie kształcenia oraz szkolenia zawodowego. Dostarcza informacji, a także analiz systemów kształcenia 
i szkolenia, polityki, badań i praktyki.
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w latach 60. XX w. dało silny impuls do zmiany myślenia edukacyjnego i stymulo-
wało reformy, z których część dotyczyła całego systemu edukacji.

Każda z form edukacji finansowej jest wartościowa, ma swoje mocne, ale także 
słabe strony, które sprawiają, że nie rozwija się tak, jak by tego oczekiwano. Porząd-
kowaniu wiedzy na temat edukacji finansowej może posłużyć analiza SWOT, której 
wyniki zaprezentowano w tabeli 2.

Analiza SWOT – jedno z narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu strategii 
marketingowych – może być pomocna w budowaniu strategii edukacji finansowej 
na szczeblu jednostkowym (w rozumieniu instytucji zajmującej się działaniami edu-
kacyjnymi), lokalnym, regionalnym, a także krajowym. W Polsce brak jest dzia-
łań systemowych, które powinny być opisane w kompleksowej strategii edukacji 
finansowej. Niestety, nasz kraj jej nie posiada – w odróżnieniu do Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii, Austrii, Czech czy Węgier. Edukacja finansowa formalna, pozaformalna 
i nieformalne uczenie się powinny być dopełniającymi się sposobami nauczania, 
których mocne strony wzajemnie się uzupełniają, a słabe strony są ograniczane przez 
komplementarne stosowanie wszystkich metod. Edukacja formalna najczęściej ko-
jarzona jest z przekazywaniem wiedzy typowo teoretycznej. Z jednej strony może 
to wpływać na rozwój nauki, ale nie zawsze oddziałuje pozytywnie na zwiększe-
nie umiejętności praktycznych. Sama wiedza teoretyczna nie jest wystarczającym 
czynnikiem wpływającym na podejmowanie właściwych, mądrych, przemyślanych, 
racjonalnych decyzji finansowych. Mocne strony edukacji finansowej – jako zbiór 
jej atutów – pozwalają na pełniejsze wykorzystanie szans, przed jakimi stoją zarów-
no instytucje świadczące usługi z zakresu edukacji finansowej, jak i odbiorcy usług 
edukacyjnych. Do mocnych stron zaliczyć można m.in. dużą różnorodność i liczbę 
instytucji świadczących usługi edukacje (w tym m.in.: przy wsparciu Narodowego 
Banku Polskiego, Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Fundacji Kro-
nenberga i realizowaną przez uniwersytety, instytucje finansowe, organizacje poza-
rządowe i inne). Ta różnorodność instytucji wpływa na zmniejszenie wykluczenia 
społecznego i finansowego, a także jest szansą na zwiększenie ubankowienia społe-
czeństwa, jak też podniesienie poziomu świadomości finansowej. Szansą na rozwój 
edukacji finansowej jest też pojawienie się na rynku coraz większej liczby pozycji 
książkowych stanowiących lekturę dla osób chcących podnieść swoje kompetencje 
finansowe, a także coraz większe zainteresowanie finansami osobistymi i rosnąca 
rola tego czynnika zarówno w społeczeństwie, jak i nauce.

Słabe strony utrudniają wykorzystanie szans i zwiększają ryzyko zagrożeń. Zalicza 
się do nich np. brak doświadczenia i/lub wystarczających kompetencji w przeprowa-
dzeniu szkoleń, kursów, co dotyczy nie tylko formy prowadzenia zajęć, lecz także tre-
ści przekazu. Brak odpowiedniego przygotowania merytorycznego zwiększa ryzyko 
analfabetyzmu finansowego konsumentów. Szansą – będącą okolicznością zewnętrz-
ną – mogą być prace nad Narodową Strategią Edukacji Finansowej (NSEF). Obecnie 
edukacja finansowa w Polsce jest głównie rezultatem działań oddolnych (głównie 
organizacji pozarządowych) i lokalnych. Brakuje działań na poziomie całego pań-
stwa i społeczeństwa. Gdyby edukacja finansowa była elementem szerszej polityki 
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Tabela 2. Analiza SWOT edukacji finansowej
E

du
ka

cj
a 

fin
an

so
w

a 
fo

rm
al

na

Mocne strony Słabe strony

- ocena poziomu wiedzy poprzez certyfikację 
(która może być, ale nie musi występować)
- wiedza jest podawana zarówno dla zaintereso-
wanych, jak i niezainteresowanych, którzy po jej 
nabyciu mogą stać się chętni do kontynuowania 
nauki
- zwiększenie liczby osób zainteresowanych zdro-
wymi finansami domowymi

- mało praktyki, dużo teorii, pojęć, definicji bez wyjaś-
nienia praktycznego zastosowania
- sformalizowany charakter przekazywania wiedzy 
mogący zniechęcać do nauki

Szanse Zagrożenia

- rozwój nauki (teorii) w zakresie edukacji finan-
sowej
- wprowadzenie w niedalekiej przyszłości Naro-
dowej Strategii Edukacji Finansowej

- niestosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce
- brak Narodowej Strategii Edukacji Finansowej
- niski poziom wiedzy wymusza konieczność zwięk-
szenia ochrony prawnej konsumentów, a w konse-
kwencji zwiększa udział instytucji państwowych w re-
gulacji rynku finansowego

E
du

ka
cj

a 
fin

an
so

w
a 

po
za

fo
rm

al
na

Mocne strony Słabe strony

- różnorodność instytucji zajmujących się eduka-
cją finansową
- kreatywność odbiorców edukacji finansowej 
w sferze finansów osobistych
- możliwość wyboru instytucji i zakresu nauki 
(np. nieruchomości)
- brak sformalizowanego charakteru nauczania

- wiedza nieuporządkowana i wycinkowa
- wymaga dyscypliny
- brak doświadczenia edukacyjnego instytucji świad-
czących usługi z zakresu edukacji finansowej
- często brak przygotowania merytorycznego prowa-
dzących zajęcia z zakresu finansów osobistych

Szanse Zagrożenia

- zmniejszenie wykluczenia społecznego i finan-
sowego poprzez zastosowanie wiedzy w praktyce
- zmniejszenie poziomu biedy i ubóstwa
- zwiększenie liczby pozycji książkowych, audy-
cji, blogów finansowych, materiałów z zakresu 
finansów osobistych 

- brak systematyczności w nauczaniu
- często brak przygotowania merytorycznego osób pro-
wadzących zajęcia z zakresu finansów

U
cz

en
ie

 si
ę 

ni
ef

or
m

al
ne

 w
 o

bs
za

rz
e 

fin
an

só
w Mocne strony Słabe strony

- wzrost zainteresowania finansami osobistymi 
i sposobami zarządzania nimi, bogactwem, za-
możnością itp.
- brak sformalizowanego charakteru nauczania
- krótkie formy szkoleń i kursów, niewymagające 
dużego zaangażowania czasowego

- analfabetyzm finansowy konsumentów
- brak doświadczenia edukacyjnego instytucji świad-
czących usługi z zakresu edukacji finansowej

Szanse Zagrożenia

- wyrównywanie szans na rynku pracy i rynku 
finansowym
- wzrost wiedzy finansowej wpływa na poprawę 
funkcjonowania rynków finansowych 
- zwiększenie liczby pozycji książkowych, audy-
cji, blogów finansowych, materiałów z zakresu 
finansów osobistych 

- niska świadomość, niski poziom wiedzy i umiejętno-
ści
- pozyskiwanie informacji od osób nieposiadających 
wystarczającej wiedzy

Źródło: opracowanie własne.
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edukacyjnej państwa, miałaby znamiona systematyczności, ciągłości i umożliwiłaby 
skoordynowanie rozproszonych działań edukacyjnych prowadzonych obecnie przez 
liczne instytucje, stowarzyszenia, fundacje, a także wspierane przez bank centralny 
oraz banki komercyjne. Systematyczne działania pozwoliłyby na wyszkolenia ka-
dry przygotowanej ilościowo, a przede wszystkim jakościowo do prowadzenia zajęć 
i przekazywania wiedzy finansowej.

4. Edukacja finansowa w świetle badań i działań praktycznych

Bogata literatura przedmiotu bada efekty edukacji finansowej [Ambuehl, Bernhe-
im, Lusardi 2014]. J. Hastings i inni [2013, s. 347-373] oraz A. Lusardi i O. Mitchell 
[2014, s. 5-44] dokonali szczegółowego przeglądu literatury dotyczącej umiejętno-
ści korzystania z finansów i edukacji finansowej. W Polsce badania z zakresu edu-
kacji finansowej były przeprowadzone m.in. przez M. Iwanicz-Drozdowską [2011] 
oraz B. Frączek [2014] i A. Knehans-Olejnik [2014]. Wyniki badań wskazują na 
wysoki poziom analfabetyzmu finansowego8, który wynosi 57%, choć w porów-
naniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej wskaźnik ten jest relatyw-
nie niski (Słowacja 59,41%, Węgry 59,63%, Rumunia 59,77%, Ukraina 61,16%). 
Badania przeprowadzone w Polsce potwierdzają, że różnice w poziomie analfabe-
tyzmu finansowego występują w zależności od płci, aktywności zawodowej oraz 
wykształcenia [Smyczek 2011, s. 274; Knehans-Olejnik 2014, s. 257]. Edukacja 
finansowa, ochrona konsumentów finansowych i włączenie finansowe są uznawa-
ne w Unii Europejskiej za trzy podstawowe składniki umacniania pozycji finan-
sowej osób i ogólnej stabilności systemu finansowego, co podkreślono za pomocą 
trzech zestawów zasad wysokiego szczebla, przyjętych przez przywódców grupy 
G20: innowacyjnej integracji finansowej, ochrony konsumentów finansowych oraz 
krajowych strategii na rzecz edukacji finansowej [OECD 2016]. Międzynarodowa 
Sieć OECD ds. Edukacji Finansowej (OECD/INFE) wskazuje, iż ocena kompeten-
cji finansowych w zakresie umiejętności członków gospodarstw domowych jest 
kluczowym elementem udanej strategii krajowej. Raport OECD [2016], wskazując 
na niski poziom umiejętności finansowych konsumentów, podkreśla znaczenie roz-
poczęcia kształcenia finansowego wcześnie, najlepiej w szkołach. Rzeczywiście, 
gdyby tak się stało, zapewniłoby to przyszłym pokoleniom wiedzę, umiejętności 
i postawy niezbędne do wzmocnienia ich dobrego samopoczucia finansowego 
oraz budowania pozytywnych nawyków już od młodego wieku. Władze publiczne 
powinny również szukać sposobów na zwiększenie wiedzy, umiejętności i zacho-
wań dorosłych poprzez kombinację edukacji finansowej i innych polityk [OECD 
2016].

8 Do zmierzenia poziomu analfabetyzmu konsumenckiego w Polsce wykorzystano skalę skonstruowa-
ną przez Monetary Authority w Singapurze, która uprzednio została zweryfikowana na wielu rynkach 
zagranicznych [Monetary Authority of Singapore 2005]. Badaniu zostały poddane umiejętności kon-
sumentów dotyczące głównych aspektów podejmowanych przez nich decyzji finansowych [Knehans-
Olejnik 2014, s. 257].
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W Unii Europejskiej realizowane są m.in. duże programy, które dotyczą edukacji 
nieformalnej: „Młodzież w działaniu” oraz „Uczenie się przez całe życie”, które 
kształtują tzw. europejską przestrzeń edukacyjną. Celem pierwszego programu jest 
wspieranie działań podejmowanych przez młodych ludzi w czasie wolnym od na-
uki, czyli właśnie edukacji nieformalnej. Program adresowany jest do osób w wieku 
13–30 lat oraz pracowników organizacji młodzieżowych. Z kolei celem drugiego 
programu jest wspieranie realizacji różnorodnych działań edukacyjnych, rozszerza-
nie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Program zawiera kil-
ka komponentów i obejmuje różne grupy osób uczących się przez całe życie – od 
przedszkoli po uniwersytety trzeciego wieku. 

Dotychczasowe programy wsparcia kształcenia ustawicznego opierały się na 
wzmacnianiu strony podażowej – dofinansowywaniu konkretnych szkoleń lub wspie-
raniu działań instytucji szkoleniowych. W 2017 r. Ministerstwo Rozwoju uruchamiało 
pilotaż nowej formy wsparcia dla osób chcących podnosić swoje kompetencje, w ra-
mach którego wspiera stronę popytową, a więc samych zainteresowanych uczestnic-
twem w szkoleniach. To osoby potencjalnie zainteresowane zdobywaniem wiedzy 
same wybierają, jakiego rodzaju kształcenie je interesuje, w jakiej formie, jak długo 
i w jakim podmiocie. To działanie jest wspierane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w formule bezkosztowych pożyczek z możliwością umorzenia części 
kwoty pożyczki. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziane są dwie formy działań: 
„Pożyczki na kształcenie” oraz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”.9

5. Badania pierwotne z zakresu edukacji finansowej

Badania z zakresu kompetencji i edukacji finansowej, przeprowadzone przez ze-
spół z Uniwersytetu Szczecińskiego na grupie około 1000 młodych osób, studentów 
10 wydziałów10 US, wskazały na zróżnicowany poziom wiedzy finansowej, uzależ-

9 Fundusz „Pożyczki na kształcenie” skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obsza-
rze Polski, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Mogą one wnioskować o pożyczkę 
przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób 
dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (z wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), 
trwające nie dłużej niż 24 miesiące. Istotą funduszu jest brak jakichkolwiek dodatkowych kryteriów dla 
pożyczkobiorców, jak też formy czy tematyki szkolenia lub kursu. „Pożyczki na kształcenie” w swoim 
podstawowym założeniu mają być impulsem dla osób, które planują rozwój osobisty, ale ze względu 
na koszty wahają się z podjęciem decyzji. Indywidualna osoba, spełniająca podstawowe warunki, może 
ubiegać się o jedną lub kilka pożyczek, których suma nie przekroczy maksymalnej wartość 100 tys. zł 
w ciągu 3 lat trwania programu. Pożyczki są nieoprocentowane i nieobciążone żadnymi dodatkowymi 
kosztami (prowizjami, opłatami itp.). Przyznawane są na konkretny cel i mogą stanowić do 100% 
kosztu szkolenia/kursu/studiów. Mechanizm zwrotny zakłada spłacanie w równych ratach, w cyklu 
miesięcznym, przy czym minimalna liczba rat (długość spłaty) to 12 miesięcy, a maksymalna to 36 
miesięcy. Przy spełnieniu przez pożyczkobiorcę podstawowych warunków – takich jak np. ukończenie 
szkolenia – istnieje możliwość umorzenia do 25% wartości pożyczki, co będzie realizowane poprzez 
zwolnienie ze spłaty ostatnich rat, czyli skrócenie okresu kredytowania.
10 Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządza-
nia, Wydział Biologiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział 
Teologiczny, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Filologiczny, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.
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niony od kierunku studiów. W badaniu udział wzięły osoby w wieku 19–30 lat, uczą-
ce się na studiach stacjonarnych. Kobiety stanowiły 66%, a mężczyźni 34% bada-
nej grupy. Większość respondentów to studenci I–III roku studiów. Kwestionariusz 
ankiety składał się z czterech części mających na celu ocenę wiedzy i umiejętności 
finansowych respondentów oraz wskazanie na preferowane postawy i zachowania 
finansowe studentów. 

Zespół z Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem B. Świeckiej przeprowa-
dził również drugie badanie. Wykorzystano w nim eksperyment, który najpierw zo-
stał przeprowadzony we Włoszech, a następnie – z wykorzystaniem tych samych na-
rzędzi i metod – powtórzony na Uniwersytecie Szczecińskim w 2016 r. Eksperyment 
został przeprowadzony we współpracy z naukowcami z Włoch, którzy zajmują się 
edukacją finansową. Dobór próby był celowy, badaniu podlegały osoby z różnych 
wydziałów uniwersytetu, o zróżnicowanej wiedzy i świadomości finansowej w licz-
bie około 1000. Efektem badań było wskazanie na niski poziom wiedzy finansowej 
i znaczenie edukacji finansowej w podniesieniu poziomu wiedzy. Celem ekspery-
mentu była ocena, czy krótki kurs edukacji finansowej ma pozytywny wpływ na 
subiektywne i obiektywne oceny wiedzy finansowej oraz zbadanie potencjalnych 
skutków kształcenia finansowego w zakresie zdolności finansowych młodych kon-
sumentów. Dokonano pozytywnej weryfikacji hipotezy: edukacja finansowa jest po-
zytywnie powiązana z możliwościami finansowymi. Eksperyment obejmował trzy 
tematy: stopa procentowa na poziomie podstawowym, inflacja i dywersyfikacja ry-
zyka. W realizacji eksperymentu udowodniono, iż niewielka interwencja edukacyjna 
w postaci krótkiego kursu wpłynęła na zwiększenie wiedzy finansowej. 

6. Zakończenie

Edukacja finansowa jest bogatym obszarem badawczym, ważnym zarówno 
z punktu widzenia teorii, jak i praktyki. Jest narzędziem wspierającym racjonalne 
decyzje finansowe oraz metodą wspomagającą zarządzanie finansami. Polacy jak 
i inne nacje potrzebują edukacji finansowej, zarówno tej formalnej, jak i pozafor-
malnej, a także uczenia się nieformalnego. Wszystkie te odmiany wzajemnie się 
uzupełniają, choć formalna edukacja pozwoliłaby na usystematyzowanie i rozłoże-
nie zdobywania wiedzy w czasie. Edukacja finansowa powinna mieć charakter usta-
wiczny, a nie incydentalny, gdyż wówczas może przynieść znacznie lepsze rezultaty. 
Wymaga również przygotowania nauczycieli i podręczników, które pokazywałyby 
znacznie więcej niż tylko zestaw pojęć, a mianowicie ukazywałyby wzajemne po-
wiązania w gospodarce, planowanie finansowe, zabezpieczanie na przyszłość itp. 
Edukacja finansowa powinna trwać przez całe życie, a może się ona rozpocząć na 
każdym etapie rozwoju, jednak wymaga przy tym dostosowania formy przekazu do 
wieku odbiorcy. Edukacja całego społeczeństwa jest trudna, ale bardzo potrzebna, 
gdyż może mieć kluczowe znaczenie dla zdrowego życia gospodarczego na pozio-
mie indywidualnym, ale także w skali makro lub wielonarodowej. Może przyczynić 
się do zmniejszenia ryzyka wykluczenia finansowego, podejmowania bardziej świa-
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domych decyzji, a nawet zwiększenia płynności na rynkach finansowych. Intensyfi-
kacji efektów edukacji finansowej sprzyjałoby wdrożenie kompleksowej narodowej 
strategii edukacji finansowej, która istnieje w wielu krajach. Strategia ta uporządko-
wałaby i usystematyzowałaby działania w zakresie edukacji finansowej zarówno na 
poziomie nauczania szkolnego, akademickiego, jak i kształcenia ustawicznego osób 
dorosłych. 
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Financial competences and financial education.
Theory and practice

Abstract. An indispensable condition for contemporary socio-economic advancement 
is continuous development and adaptation of skills to the dynamically changing financial 
market. The aim of the paper is conceptualization of financial competences and financial 
education as well as empirical approach with the use of research and practical activities. The 
article has systematized knowledge on financial competences and education by presenting 
proposal for their definition, as well as levels of competences in addition to purpose and 
classification of financial education. The article indicates also the weaknesses, strengths, 
opportunities and risks of financial education both formal and informal as well as non-formal 
learning, with the use of SWOT analysis tools.

Keywords: financial competences, financial education, formal education, informal education, 
non-formal learning, education pillars.
JEL Codes: D11, D14, D39, I29.
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Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji 
finansowych a wybrane formy alternatywnych 

metod rozwiązywania sporów

Mateusz FOLWARSKI1

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Złożono: 28 września 2017; Zaakceptowano do druku: 21 grudnia 2017; Opublikowano: 12 kwietnia 2018

Streszczenie. Nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez instytucje finansowe w ostat-
nich latach stały się przedmiotem licznych dyskusji. Reklamy wprowadzające konsumen-
tów w błąd wpływają na podjęcie decyzji o zakupie danej usługi finansowej. W Polsce 
funkcjonuje wiele organów, które umożliwiają polubowne rozwiązywanie sporów. Jed-
nymi z najbardziej popularnych są sądy polubowne (działające przy Komisji Nadzoru Fi-
nansowego, Związku Banków Polskich i Rzeczniku Finansowym) oraz Arbiter Bankowy 
funkcjonujący przy ZBP. W artykule wykazano, że liczba wniosków wpływających do 
tych podmiotów rokrocznie rośnie, podobnie jak procent sporów rozstrzyganych na ko-
rzyść konsumentów.

Słowa kluczowe: instytucja finansowa, nieuczciwe praktyki, mediacja.
Kody JEL: G21.

1. Wstęp

Kryzys z lat 2007–2009 spowodował spadek zaufania do instytucji finansowych. 
Osoby zatrudnione w tych instytucjach niejednokrotnie mają za zadanie sprzedaż 
usług bankowych w celu realizacji wyznaczonych planów. Instytucje finansowe na-
stawione na coraz wyższy poziom sprzedaży usług prowadzą agresywną politykę 
reklamową, która może wprowadzać konsumentów w błąd. Głównym celem artyku-
łu jest analiza wybranych nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez in-
stytucje finansowe prowadzące działalność w Polsce oraz weryfikacja skuteczności 
wybranych polubownych metod rozwiązywania sporów.

1 Kontakt z autorem: Mateusz Folwarski, Katedra Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krako-
wie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska; e-mail: mateusz.folwarski@uek.krakow.pl.
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2. Istota nieuczciwych praktyk rynkowych

Wskutek częstego stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez instytucje 
finansowe wzrasta świadomość konsumentów w zakresie możliwości dochodzenia 
swoich spraw w różnych trybach. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonu-
jącą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalno-
ścią gospodarczą lub zawodową (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku-
rencji i konsumentów, art. 42, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 
art. 223). Konsumentem jest tylko osoba fizyczna, która działa w celach niezwiąza-
nych z jej działalnością profesjonalną. Najważniejszą cechą konsumenta w prawie 
wspólnotowym jest brak powiązań pomiędzy prowadzoną przez niego działalnością 
gospodarczą lub zawodową a zawieraniem umów.

Usługi finansowe charakteryzują się relatywnie wyższym ryzykiem ekonomicz-
nym i zagrożeniem naruszenia interesów konsumentów jako nieprofesjonalnych 
uczestników rynku finansowego [Rutkowska-Tomaszewska 2014, s. 66]. Usługi 
bankowe, będące odmianą usług finansowych, stanowią jeden z najważniejszych 
przedmiotów zainteresowania prawa konsumenckiego [Rutkowska-Tomaszewska 
2009, s. 19]. Pojęcie usług bankowych w znacznym stopniu pokrywa się z poję-
ciem usług finansowych, które art. 2b dyrektywy 2002/65/WE opisuje jako wszelkie 
usługi o charakterze bankowym, kredytowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, 
inwestycyjnym lub płatniczym4. W związku z tym szeroko rozumiane jest również 
pojęcie instytucji finansowych mogących świadczyć te usługi. W Unii Europejskiej 
funkcjonuje pojęcie instytucji kredytowej, zaś w polskim systemie finansowym in-
stytucje mogące świadczyć usługi finansowe to m.in. banki (komercyjne i spółdziel-
cze), Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i), firmy ubezpiecze-
niowe, inwestycyjne oraz domy maklerskie.

Nieuczciwe praktyki rynkowe zostały określone w ustawie z dnia 23 sierpnia 
2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym5, która była imple-
mentacją dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 
2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsię-
biorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym6. Nieuczciwe praktyki rynko-
we zgodnie z polskim prawem dzielone są na czarne (wprowadzające w błąd) i szare 
(agresywne). Warto zaznaczyć, że praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębior-
ców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli pozostaje sprzeczna z dobrymi oby-
czajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe 
przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie 
jej zawierania lub po jej zawarciu (art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym). Czarna lista nieuczciwych praktyk rynkowych nie musi być 
2 Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.
3 Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
4 Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprze-
daży konsumentom usług finansowych na odległość (Dz. Urz. UE L 271 z dnia 9 października 2002 r.).
5 Dz. U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.
6 Dz. Urz. UE L 149 z dnia 11 czerwca 2005 r.
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odnoszona do tzw. klauzuli generalnej, a tym samym nie podlega ocenie zasadność/
nieuczciwość jej stosowania. Szare praktyki rynkowe natomiast muszą być odnoszo-
ne do klauzuli generalnej, a tym samym nieuczciwość ich stosowania podlega oce-
nie – potencjalnie niejednoznacznej i podlegającej różnym interpretacjom. Wśród 
szarych praktyk rynkowych wyróżnia się m.in.:

rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji – ta nieuczciwa praktyka rynko- –
wa mogła być stosowana w banku spółdzielczym w Ciechanowie, w którym to 
klienci banku w październiku 2016 r. otrzymywali informacje tekstowe (m.in. 
poprzez SMS) sygnalizujące nieprawdziwe problemy związane z wypłacalno-
ścią banku;
zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym  –
czasie istotnych informacji dotyczących produktu – przykładem stosowania tej 
praktyki w instytucjach finansowych mogły być kredyty hipoteczne udzielane 
przez banki w walutach obcych, banki nie przedstawiały we właściwym czasie 
istotnych informacji dotyczących kredytu hipotecznego w walucie obcej – np. 
symulacji wzrostu kursu franka szwajcarskiego, niemniej jednak udowodnienie 
takiej praktyki nie podlega jednoznacznej ocenie;
niedopuszczalny nacisk, który w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć  –
swobodę wyboru przeciętnego konsumenta lub jego zachowanie względem pro-
duktu – tą praktyką może być sprzedaż wiązana produktów finansowych; 
każdy rodzaj wykorzystania przewagi wobec konsumenta, będący formą nie- –
dopuszczalnego nacisku – przykład takiej praktyki stosowanej w instytucjach 
finansowych stanowi asymetria informacji, wykorzystywana do wzrostu warto-
ści instytucji finansowej poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych 
wobec konsumentów. 

W 2016 r. do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpłynęły liczne zastrzeżenia 
dotyczące działalności banków związanej z udzielaniem kredytów konsumenckich 
oraz współpracy banków z pośrednikami kredytowymi/finansowymi. Największe 
nieprawidłowości oraz nieuczciwe praktyki rynkowe dotyczyły przede wszystkim:

proponowania klientom rozwiązań nieodpowiadających zgłaszanym przez nich  –
potrzebom;
niedopełniania przez pośredników obowiązków informacyjnych; –
nierzetelności pracowników banków i pośredników na etapie przyjmowania  –
i oceny wniosków o udzielenie kredytu konsumenckiego;
praktyk utrudniających lub uniemożliwiających konsumentom odstąpienie od  –
umowy kredytu konsumenckiego;
praktyk mogących wskazywać na nieodpowiedzialne udzielanie kredytów przez  –
niektóre banki.

Stosowanie takich praktyk (zwłaszcza szarych) po kryzysie finansowym z lat 2007–
2009 nie wpłynęło pozytywnie na budowanie zaufania do instytucji finansowych. 
Jednak od 2012 r. w Polsce reputacja zarówno banków, jak i firm ubezpieczeniowych 
systematycznie się polepsza. Zgodnie z badaniami TNS [ZBP 2016] indeks reputacji 
TRIM dla tych instytucji w 2016 r. wzrósł w porównaniu z 2012 r. (wykres 1).
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Wykres 1. Indeks reputacji TRIM wybranych instytucji finansowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie [ZBP 2016].

Polepszenie się reputacji banków i firm ubezpieczeniowych związane jest m.in. 
z poprawą wizerunku polskiego sektora finansowego7. Liczne upadki SKOK-ów 
wpłynęły na poziom reputacji tych instytucji (w 2012 r. nie analizowano ich repu-
tacji, gdyż dopiero pod koniec 2012 r. zostały one objęte nadzorem KNF). Poprawa 
reputacji sektora SKOK-ów w 2014 r. mogła być spowodowana objęciem gwarancją 
depozytów m.in. gospodarstw domowych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 
co miało miejsce w listopadzie 2013 r. Warto jednak podkreślić, że od momentu 
objęcia nadzorem KNF sektora SKOK-ów ponad 30% tych instytucji zaprzestało 
prowadzenia działalności.

3. Nieuczciwe praktyki rynkowe a liczba skarg wnoszonych do Rady Reklamy

Niejednokrotnie konsumenci podejmują decyzje wskazujące na zainteresowanie 
daną usługą finansową pod wpływem reklamy. Jedną z głównych funkcji reklamy 
jest funkcja informacyjna, która powinna być realizowana rzetelnie. Tymczasem re-
klamy, zamiast informować, często wprowadzają w błąd, a zamiast wyjaśniać, jesz-
cze bardziej komplikują przekaz [Borkowski 2008, s. 40]. Reklama nie może być 
jednak utożsamiana z informacją ani uznawana jedynie za nią, gdyż pełni również 
funkcję perswazyjną. Reklama wpływa bowiem na decyzje konsumenta w sprawie 
zakupu towaru lub usługi [Rutkowska-Tomaszewska 2011, s. 89]. Przekaz rekla-
mowy dotyczący banku lub usługi przez niego oferowanej powinien cechować się 
dbałością o interes klientów, rzetelnością oraz poszanowaniem powszechnie obo-
wiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów, a przede wszystkim:

nie wprowadzać w błąd ani nie stwarzać możliwości wprowadzenia w błąd; –
nie odwoływać się do danych i informacji nieprawdziwych lub nieudokumento- –
wanych;

7 Interesujący może być poziom indeksu reputacji dla firm ubezpieczeniowych w 2017 r. – zwłaszcza 
z powodu poprawy reputacji ubezpieczeń samochodowych.
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nie sugerować, że reklamowana usługa jest korzystniejsza, niż ma to miejsce  –
w rzeczywistości;
nie zachęcać do korzystania z reklamowanych usług w sposób niekorzystny dla  –
klienta [KNF 2008].

Skargi kierowane przez konsumentów do Rady Reklamy (RR) w latach 2013–2015 
najczęściej dotyczyły reklam rozpowszechnianych przez internet (wykres 2). 

Wykres 2. Skargi wnoszone do Rady Reklamy w latach 2009–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Rada Reklamy 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016].

Wykres 3. Liczba skarg do Rady Reklamy (lewa oś) i udział skarg na instytucje
finansowe (prawa oś) w latach 2009–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Rada Reklamy 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 
2016].

Skargi wnoszone do RR bardzo często dotyczyły jednej lub kilku instytucji rażąco 
naruszających praktyki rynkowe. W 2012 r. większość skarg na nieuczciwe praktyki 
rynkowe dotyczyła reklam mBanku S.A., które wprowadzały konsumentów w błąd. 
Niemniej jednak w odniesieniu do skali działalności instytucji finansowych udział 
skarg na nie wnoszonych do RR nie jest znaczący (wykres 3). Wspomniane skargi 
na reklamy mBanku S.A. w 2012 r. stanowiły blisko 20% wszystkich skarg wnie-
sionych do RR w tym roku. W pozostałych latach skargi na nieuczciwe praktyki 
rynkowe stosowane przez instytucje finansowe na rynku reklamy nie przekroczyły 
10% ogółu rocznie wnoszonych skarg do RR.
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4. Sądownictwo powszechne i polubowne jako sposób rozwiązywania sporów

Reklamy wprowadzające w błąd na rynku usług finansowych mogą być impulsem 
do skorzystania z danej usługi. Na rynku finansowym usługi zawierane są poprzez 
różne kanały dystrybucji, ale zazwyczaj w formie pisemnej. Podczas zawierania 
umowy o skorzystaniu z usług finansowych każda ze stron spodziewa się, że zobo-
wiązania z niej wynikające zostaną wykonane w należyty sposób i we właściwym 
czasie. Zdarza się jednak, że instytucja finansowa nie spełni swojego świadczenia 
w ogóle albo spełni je nienależycie [Janczyk 2008, s. 177]. 

Klasycznym sposobem eliminacji sporów mających związek z prawem jest ich 
rozstrzyganie drogą procesu sądowego, współczesne kultury prawne wypracowały 
jednak szereg innych metod służących rozstrzyganiu i rozwiązywaniu sporów [Ka-
lisz, Zienkiewicz 2009, s. 25-26]. W postępowaniu przed sądem co do zasady konsu-
ment musi wykazać, że racja jest po jego stronie (czyli udowodnić istnienie swojego 
roszczenia), a przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność m.in. za wyrządzoną szkodę. 
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (k.c.) konsument posiada liczne prawa 
ułatwiające mu dochodzenie swoich praw, m.in. jeżeli wada fizyczna została stwier-
dzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, 
że wada lub jej przyczyna istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupują-
cego (art. 5562 k.c.). Jeżeli strony konfliktu uznają za konieczne wdanie się w spór 
i w konsekwencji posłużą się normami prawnymi jako wybranym sposobem docho-
dzenia do realizacji swego interesu, to możliwe będzie zastosowanie różnorodnych 
metod, które można określić jako mające na celu bądź „rozstrzygnięcie” bądź też 
„rozwiązanie” sporu [Jakubiak-Mirończuk 2008, s. 80]. Alternatywne rozstrzyga-
nie sporów jest definiowane bardzo często niejednoznacznie. Najczęściej ten termin 
używany jest na określenie wszystkich metod rozwiązywania sporów alternatyw-
nych wobec postępowania sądowego [Gajda 2008, s. 9]. Spór pomiędzy instytucją 
finansową a konsumentem może się rozstrzygnąć w kilku rodzajach postępowań: 
trybie zwyczajnym (procesowym), trybie uproszczonym (procesowym odrębnym), 
pojednawczym i mediacyjnym [Rokita 2009, s. 109]. 

Aby rozpocząć postępowanie procesowe, konsument musi napisać pozew i złożyć 
go w sądzie cywilnym. Postępowanie takie pociąga za sobą wiele utrudnień związa-
nych m.in. z czasem rozpatrywania sporu, kosztami postępowania czy też niechęcią 
do wizyt w sądzie. W przypadku roszczenia do kwoty 75 000 zł sprawa rozpatrywa-
na jest w sądzie rejonowym, jeśli zaś przedmiotem roszczenia jest kwota powyżej 
75 000 zł – w sądzie okręgowym. Postępowanie uproszczone zazwyczaj toczy się, 
gdy kwota, której domaga się konsument, nie przekracza 20 000 zł. Strony mogą 
również poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego [Janczyk 2008, s. 177]. 
Pozasądowe rozwiązywanie sporów to postępowanie mające na celu rozwiązanie 
sporu, umożliwiające zbliżenie stanowisk stron, przedstawienie stronom propozycji 
rozwiązania sporu, rozstrzygnięcie sporu i zaproponowanie stronom rozwiązania.

Mediację definiuje się jako dobrowolne, poufne i niesformalizowane postępo-
wanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między 
stronami określonego sporu przez osobę trzecią – bezstronnego mediatora – w celu 
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doprowadzenia do ugodowego załatwienia sporu [Akruszewska i inni 2014, s. 62]. 
W rozpatrywaniu sporów konsumenckich wniosek do sądu polubownego najczęściej 
zgłaszany jest przez konsumenta. Wynik postępowania w sprawie pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich podmiot uprawniony przedstawia stronom 
w terminie 90 dni od dnia doręczenia wniosku (art. 40 ustawy z dnia 23 września 
2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich)8. W tym celu stro-
ny mogą powołać w drodze umowy sąd, który będzie właściwy dla rozpoznania kon-
kretnego sporu powstałego między nimi lub wystąpić do stałego sądu polubownego, 
do którego zaliczyć możemy m.in. sądy polubowne przy Rzeczniku Finansowym, 
Komisji Nadzoru Finansowego oraz Związku Banków Polskich. Rozstrzyganie spo-
rów przed sądem polubownym wymaga zgodnej woli obu stron. Co ważne, wyrok 
sądu polubownego ma taką samą moc jak wyrok sądu powszechnego. 

Misją Rzecznika Finansowego (RzF) jest podejmowanie działań w zakresie ochro-
ny klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje, przy sto-
sowaniu przepisów prawa oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego [Rzecz-
nik Finansowy 2017, s. 5]. Rzecznik powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów 
na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, zaś jego kadencja 
trwa 4 lata. Co bardzo istotne, wszelkie koszty działalności Rzecznika Finansowego 
i jego biura ponoszą podmioty rynku finansowego (art. 20 ustawy o z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczni-
ku Finansowym)9:

krajowe zakłady ubezpieczeń – do wysokości 0,023% zbioru składek brutto; –
zagraniczne zakłady ubezpieczeń – do wysokości 0,025% zbioru składek brutto; –
powszechne towarzystwa emerytalne – do wysokości stanowiącej iloczyn średniej  –
rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez 
dane powszechne towarzystwo emerytalne i stawki nieprzekraczającej 0,0001%;
krajowe instytucje płatnicze oraz krajowe instytucje pieniądza elektronicznego –  –
do wysokości stanowiącej iloczyn funduszy własnych, nieprzekraczającej 0,1%;
biura usług płatniczych – do wysokości stanowiącej iloczyn całkowitej wartości  –
transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych i stawki nie-
przekraczającej 0,0006%;
banki – do wysokości stanowiącej iloczyn sumy aktywów bilansowych banków  –
i stawki nieprzekraczającej 0,0011%;
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – do wysokości stanowiącej iloczyn  –
sumy aktywów bilansowych SKOK-ów i stawki nieprzekraczającej 0,0011%;
towarzystwa funduszy inwestycyjnych – do wysokości średniej rocznej sumy  –
aktywów funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów war-
tościowych oraz portfeli, w skład których wchodzi co najmniej jeden instrument 
finansowy zarządzany przez dane towarzystwo w wysokości nie wyższej niż 
iloczyn średniej rocznej sumy wartości aktywów zarządzanych przez dane towa-
rzystwo i stawki nieprzekraczającej 0,0001%;

8 Dz. U. poz. 1823.
9 Dz. U. poz. 1348 z późn. zm.
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zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI) – do wysokości  –
stanowiącej iloczyn średniej rocznej sumy wartości aktywów alternatywnych 
spółek inwestycyjnych zarządzanych przez danego zarządzającego ASI i stawki 
nieprzekraczającej 0,0001%;
firmy inwestycyjne – do wysokości średniej wartości przychodów ogółem  –
w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który jest należna opłata, w wyso-
kości nie większej niż 0,02% tej średniej;
instytucje pożyczkowe – do wysokości 0,02% sumy aktywów. –

W 2016 r. przed Rzecznikiem Finansowym doprowadzono do końca blisko 300 spraw; 
ugodą zostało zakończonych 41% postępowań. Zdecydowana większość postępowań 
(79%) dotyczyła sporów związanych z zakładami ubezpieczeń. Spowodowane jest to 
w głównej mierze tym, że Rzecznik Finansowy zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych. 

Sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) rozstrzyga spory po-
między wszystkimi uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy 
instytucjami finansowymi a odbiorcami świadczonych przez nie usług. Przed sądem 
polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do za-
sady, przekracza 500 zł, oraz o prawa niemajątkowe [KNF 2016, art. 1]. Postępo-
wanie przed sądem polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego może mieć 
formę postępowania mediacyjnego, postępowania arbitrażowego i uproszczonego 
postępowania arbitrażowego.

Uproszczone postępowanie arbitrażowe charakteryzuje się brakiem rozprawy – arbi-
ter rozstrzyga spór na podstawie przekazanych dokumentów, zaś wartość przedmiotu 
sporu nie może być wyższa niż 10 000 zł. Jest ono prowadzone zawsze przez jednego 
arbitra. Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest zazwyczaj przez trzech arbitrów 
i dotyczy sporów o wartości powyżej 10 000 zł. Co ważne, jeżeli strony wyraziły na 
to zgodę przed rozpoczęciem postępowania arbitrażowego bądź uproszczonego po-
stępowania arbitrażowego, od wyroku sądu polubownego działającego przy Komisji 
Nadzoru Finansowego przysługuje apelacja [Sąd polubowny przy KNF 2016]. 

Na wykresie 4 przedstawiono liczbę wydanych orzeczeń przez sąd polubowny 
prowadzący działalność przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz liczbę orzeczeń 
wydanych na korzyść konsumenta. W 2016 r. odnotowano znaczny wzrost liczby 
wydawanych orzeczeń, na co przynajmniej częściowo mogło mieć wpływ wpro-
wadzenie możliwości postępowania procedowanego w formie elektronicznej, tzw. 
arbitraż uproszczony. Zdecydowana większość wydanych w 2016 r. orzeczeń (ponad 
1600) była skierowana do zakładów ubezpieczeń, zaś średnia wartość przedmiotu 
sporu w rozpatrywanych sprawach wynosiła 67 000 zł.

Sąd polubowny przy Związku Banków Polskich (ZBP) został wyznaczony jako 
sąd do rozpatrywania spraw związanych z wydawaniem i używaniem elektronicz-
nych instrumentów płatniczych [Ustawa 2003]. Postępowanie przed sądem jest jed-
noinstancyjne, chyba że strony postępowania ustaliły dwuinstancyjny tryb rozstrzy-
gania sporu. Sąd polubowny w pierwszej instancji orzeka w składzie trzech arbitrów, 
chyba że strony sporu postanowią inaczej. W drugiej instancji orzeka trzech arbitrów 
wskazanych przez prezesa sądu polubownego spośród członków prezydium sądu 
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[Janczyk 2008, s. 183]. Od czasu powołania sąd polubowny przy Związku Banków 
Polskich rozpoznał zaledwie 100 sporów [Sąd polubowny przy KNF 2016]. Być 
może spowodowane jest to stosunkowo wysokimi kosztami, jakie musi ponieść oso-
ba zgłaszająca skargę. Pierwszą opłatą wiążącą się ze złożeniem pozwu jest opłata 
rejestracyjna w stałej wysokości 2000 zł, którą musi uiścić powód składający pozew. 
Opłata ta nie podlega zwrotowi [Sąd polubowny przy KNF 2016].

Wykres 4. Liczba wydanych przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru
Finansowego orzeczeń i ich rezultat

Źródło: opracowanie własne na podstawie [KNF niedat.]

Powołanie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego (BAK) oraz zasady jego funk-
cjonowania są odpowiedzią na zalecenie Komisji Europejskiej 98/257/WE dotyczą-
ce zasad obowiązujących organy odpowiedzialne za pozasądowe rozstrzyganie spo-
rów konsumenckich. Rekomendacja mająca charakter zalecenia nie nakłada jednak 
na państwa członkowskie UE obowiązku powołania wyspecjalizowanych instytucji 
służących pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających ze świadczenia usług 
finansowych. Instytucje takie działają m.in. w Niemczech, Belgii oraz Irlandii [Dy-
nowska 2007, s. 281]. Arbiter Bankowy (powoływany na czteroletnią kadencję) to 
organ rozstrzygający, powołany przez Związek Banków Polskich do rozwiązywania 
sporów między konsumentami (klientami banków) a bankami w zakresie roszczeń 
pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czyn-
ności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta. Konsumentem może 
być tylko osoba fizyczna, która zawarła umowę z bankiem w celach niezwiązanych 
z działalnością gospodarczą. Wartość przedmiotu sporu pomiędzy stronami nie może 
przekroczyć 12 000 zł, w przypadku sporów dotyczących kredytów hipotecznych – 
20 000 zł [ZBP 2017]. Wszczęcie postępowania przed Arbitrem Bankowym (AB) 
następuje na wniosek konsumenta, zaś koszty postępowania przed tą instytucją wy-
noszą 20–50 zł. Stosunkowo niski poziom opłat umożliwia każdemu konsumentowi 
złożenie wniosku. Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym nie mogą 
być sprawy związane ze świadczeniami Skarbu Państwa, w szczególności dotyczą-
ce książeczek mieszkaniowych i kredytów z dopłatami ze środków budżetowych. 
Bank po orzeczeniu Arbitra Bankowego musi wykonać jego orzeczenie do 14 dni od 
momentu otrzymania wypisu orzeczenia i to orzeczenie dla banku jest ostateczne. 
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Z kolei orzeczenia Arbitra Bankowego nie są ostateczne dla konsumenta, który ma 
możliwość dochodzenia tych samych roszczeń na drodze sądownictwa powszechne-
go. Na wykresie 5 przedstawiono działalność Arbitra Bankowego od 2002 r. Liczba 
wniosków wpływających do Arbitra Bankowego od 2009 r. nie spadła poniżej 1000. 
Świadczyć to może o popularności tego rodzaju instytucji.

Wykres 5. Liczba wniosków i liczba wydanych orzeczeń na korzyść klienta przez
Arbitra Bankowego w latach 2002–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie [BAK niedat.]. 

Różnego rodzaju instytucje wspierające konsumenta na rynku usług finansowych 
sprzyjają dochodzeniu jego praw, jednocześnie zwalczając nieuczciwe praktyki 
rynkowe stosowane w instytucjach finansowych. Warto podkreślić coraz większą 
skuteczność składania wniosków, które kończą się pozytywnym wynikiem dla kon-
sumenta lub też ugodą z instytucją finansową (wykres 6).

Wykres 6. Procent wniosków rozpatrzonych na korzyść klienta

Źródło: opracowanie własne na podstawie [BAK 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; KNF niedat.].

5. Podsumowanie

Nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez instytucje finansowe mogą mieć 
wpływ na wzrost liczby skarg konsumentów do różnych organów świadczących po-
moc w rozwiązywaniu sporów z instytucjami finansowymi. Coraz więcej nieuczci-
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wych praktyk rynkowych dotyczy reklam, które mogą wprowadzać konsumenta 
w błąd i wpływać na jego decyzję co do skorzystania z usługi finansowej. Polubow-
ne/mediacyjne rozwiązywanie sporów zyskuje na powszechności, na co wskazuje 
między innymi wzrost skarg do Arbitra Bankowego. Najbardziej popularnymi or-
ganami w Polsce są sąd polubowny działający przy Komisji Nadzoru Finansowego 
oraz Arbiter Bankowy funkcjonujący przy Związku Banków Polskich. Co więcej, na 
szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w 2016 r. – w porównaniu do 2012 r. – znacznie 
wzrósł procent sporów rozstrzygniętych na korzyść klienta.
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Unfair market practices of financial institutions and selected 
forms of alternative dispute resolution methods

Abstract. Unfair market practices used by financial institutions in recent years are subject 
to numerous discussions. Very often advertisements that mislead consumers influence 
consumers’ decision to buy a financial service. There are numerous bodies in Poland that 
allow for amicable settlement of disputes. One of the most popular are arbitration courts 
(operating at Polish Financial Supervision Authority [KNF], Polish Bank Association [ZBP], 
Financial Ombudsman) and Bank Arbitrator operating at ZBP. The article has shown that the 
number of applications submitted to these entities is increasing year by year, in the same way 
as the percentage of disputes resolved in favour of consumers.

Keywords: financial institution, dishonest practices, mediation.
JEL Codes: G21.
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Streszczenie. Hipoteza badawcza sformułowana w artykule brzmi: wiktymizacja jest po-
wszechnym zjawiskiem na polskim rynku usług bankowych, a edukacja finansowa stanowi 
jedno z istotnych narzędzi jej ograniczania. Weryfikacja hipotezy okazała się możliwa dzięki 
realizacji dwóch celów: (1) zdiagnozowania, jaki odsetek Polaków był/czuł się pokrzywdzo-
ny w kontaktach z bankiem i z jakiego powodu; (2) przedstawienia edukacji finansowej jako 
jednego z narzędzi ograniczania ryzyka realnego występowania i skali missellingu, a tym 
samym – wiktymizacji klientów bankowych. Niezbędne do dokonania analiz dane pochodzą 
z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2017 r. Uzyskane wyniki pozwoliły 
pozytywnie zweryfikować hipotezę badawczą. Około 39% ankietowanych zadeklarowało, 
że doznało krzywdy w relacjach z bankiem. Wśród powodów poczucia niesprawiedliwości 
znalazła się oferta nieadekwatna do potrzeb klientów, postrzegana przez pryzmat prowadzo-
nej przez banki polityki cenowej, produktowej, sprzedażowej i marketingowej. Ważną rolę 
w walce z missellingiem odgrywa edukacja ekonomiczna, która powinna być realizowana 
w kompleksowy sposób z wykorzystaniem metod adekwatnych do potrzeb różnych grup 
społecznych.

Słowa kluczowe: misselling, wiktymizacja, bank, kompetencje finansowe, edukacja finan-
sowa.
Kody JEL: D14, G21, I22.

1. Wstęp

Klienci oczekują od instytucji bankowych odpowiedzialności społecznej, która 
objawia się tworzeniem warunków sprawiedliwego dostępu do infrastruktury (sie-
ci placówek bankowych, bankomatów) oraz oferty produktów i usług finansowych 
adekwatnych do ich potrzeb. Realizacja założeń idei CSR (ang. Corporate Social 
Responsibility – społecznej odpowiedzialności biznesu) wymaga budowania pozy-
tywnych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, klientami, pracownikami, społeczeń-
1 Kontakt z autorem: Małgorzata Solarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekono-
mii, Zarządzania i Turystyki, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra, Polska, e-mail: malgorzata.
solarz@ue.wroc.pl.
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stwem i państwem. Nie sposób jednak mówić o pozytywnych relacjach, gdy jedna 
ze stron czuje się pokrzywdzona, poniosła materialne lub niematerialne straty będą-
ce następstwem jakiegoś zdarzenia bądź decyzji wynikającej ze wzajemnych stosun-
ków. Wystąpienie takiej sytuacji wiąże się z urzeczywistnieniem ryzyka wiktymi-
zacji, które z kolei może stanowić efekt oferowania przez banki produktów i usług 
finansowych nieodpowiadających potrzebom konsumentów, czyli tzw. missellingu.

Zaobserwowane zjawiska dały asumpt do opracowania niniejszego artykułu, 
w którym sformułowano następującą hipotezę badawczą: wiktymizacja jest po-
wszechnym zjawiskiem na polskim rynku usług bankowych, a edukacja finansowa 
stanowi jedno z istotnych narzędzi jego ograniczania. Weryfikacja hipotezy okazała 
się możliwa dzięki realizacji następujących celów: (1) zdiagnozowania, jaki odse-
tek Polaków był/czuł się pokrzywdzony w kontaktach z instytucją bankową oraz 
z jakiego powodu, (2) przedstawienia edukacji finansowej jako jednego z narzędzi 
ograniczania ryzyka realnego występowania i skali zjawiska missellingu, a tym sa-
mym – problemu wiktymizacji klientów bankowych.

Podstawowe metody badawcze wykorzystane w pracy to: krytyczna analiza litera-
tury przedmiotu, metody statystyczne i opisowe oraz metoda sondażu diagnostycz-
nego. Niezbędne do dokonania analiz dane empiryczne pochodzą z ogólnopolskich 
badań ankietowych z wykorzystaniem metody ankiety internetowej (ang. Computer-
Assisted Web Interview – CAWI), zrealizowanych przez autorkę w 2017 r.

2. Wiktymizacja – ujęcie definicyjne

Pojęcie wiktymizacji w literaturze naukowej odnoszone jest przede wszystkim do 
psychologii i kryminalistyki, a definiowane jest jako „zagadnienie narażenia czło-
wieka na stanie się ofiarą przestępstwa” [Opar 2016, s. 24-25]. Stanowi ono przed-
miot badań wiktymologii (łac. victima – ofiara i gr. logos – nauka), która zdaniem 
Ewy Bieńkowskiej jest nauką o wiktymizacji i ofiarach w kontekście funkcjono-
wania systemów wymiaru sprawiedliwości [Bieńkowska 2000, s. 79]. Termin ten 
szerzej definiuje Brunon Hołyst, twierdząc, że wiktymologia to „multidyscyplinarna 
nauka, której zadaniem jest całościowa analiza zjawisk dysfunkcjonalnych i zapo-
bieganie nieprawidłowym procesom i zjawiskom, których wynikiem są różnorodne 
formy pokrzywdzenia” [Hołyst 2011, s. 17]. Autor wyróżnia wiele rodzajów wik-
tymologii, w tym m.in. teologiczną, naturalną, ekologiczną, społeczną, kulturową 
i kryminalną, konstatując jednocześnie, że praktycznie każda działalność człowieka 
może mieć swoje implikacje wiktymizacyjne [Hołyst 2011, s. 37].

Współczesna wiktymologia analizuje problem wiktymizacji wieloaspektowo. Ana-
liza ta realizowana jest procesowo przez: opis zjawiska wiktymizacji, wyjaśnienie 
jego przyczyny, poszukiwanie sposobów przeciwdziałania oraz poszukiwanie spo-
sobów usuwania jego następstw [Kuć 2010, s. 3]. Wiktymologia ma dążyć do syste-
mowego badania wszystkich takich cech osób oraz sytuacji, które zawierają w sobie 
ładunek wiktymizacji, obejmujący potencjał wiktymogenny i podatność wiktymiza-
cyjną, a zatem uprawdopodobniają zostanie ofiarą [Hołyst 2011, s. 93-116]. Pojęcie 
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„ofiara” w literaturze przedmiotu interpretowane jest w następujący sposób: to oso-
ba, która doświadcza działania wymierzonego przeciwko niej, przy czym działanie 
to nie jest formą kary, a jest działaniem niezasłużonym, niesprawiedliwym i wywo-
łującym poczucie krzywdy oraz cierpienia [Mirska 2009, s. 137]. Poczucie krzywdy 
oznacza natomiast złożony stan psychologiczny, który łączy cierpienie, poczucie 
bezsilności, bezradności i niesprawiedliwości oraz wrażenie burzenia porządku oso-
bistego. Odczucie to ma zwykle u podstaw doświadczenie niesprawiedliwości, gdyż 
jednym z najważniejszych przekonań na temat uporządkowania świata jest wiara 
w jego sprawiedliwość [Gruszecka 2015, s. 46]. Poczucie krzywdy powstaje, gdy 
dana osoba odbiera poniesioną szkodę jako naruszającą jej dobrostan, niezasłużoną, 
sprzeczną z oczekiwaniami oraz pozostającą w sferze odpowiedzialności zewnętrz-
nego sprawcy, tj. innej osoby lub podmiotu, czasami nawet abstrakcyjnego, np. losu. 
Doświadczenie krzywdy nie jest jednak równoznaczne z jej poczuciem. Doświad-
czenie krzywdy może stanowić fakt w znaczeniu zobiektywizowanym (np. bycie 
ofiarą przemocy fizycznej), a poczucie krzywdy jest zawsze stanem subiektywnym 
i nie pozostaje w bezpośrednim związku z cechami sytuacji, w której ten stan po-
wstał. Oznacza to, że ludzie różnią się pod względem wrażliwości na pokrzywdze-
nie, czyli skłonności do interpretowania i przeżywania różnych sytuacji społecznych 
jako krzywdzących [Gruszecka 2015, s. 46].

Stephen Schafer skategoryzował ofiary, wśród których zostały wyróżnione osoby 
słabsze społecznie. W tym przypadku za wiktymizację odpowiedzialny jest głów-
nie sprawca, ale pośrednio też system społeczno-polityczny i prawny, nie dość sku-
tecznie chroniący prawa osób o obniżonym statusie społecznym. Autor ten zapro-
ponował, aby badań wiktymologicznych nie ograniczać do relacji sprawca–ofiara 
podatna na wiktymizację, ale poszerzyć je o zagadnienia związane z ofiarami po-
gwałceń praw człowieka [Opar 2016, s. 26]. W ten sposób uwzględniono społeczny 
kontekst wiktymizacji, jej przesłanki tkwiące w polityce państwa – zaniedbującego 
problematykę przestrzegania praw człowieka w różnych sferach życia, niepotrafią-
cego skutecznie przeciwdziałać zjawiskom społecznej deprywacji, przejawiającej 
się różnymi formami wykluczenia, w tym finansowego [Klaus, Woźniakowska-Fajst 
2012, s. 43-89].

Wykluczenie finansowe oznacza proces, w którym obywatele doświadczają na 
głównym rynku (ang. mainstream market) problemów tak w dostępie, jak i korzysta-
niu z produktów i usług finansowych, które są odpowiednie do ich potrzeb i umoż-
liwiają im prowadzenie normalnego życia w społeczeństwie [European Commission 
2008, s. 9]. Wykluczenie finansowe przejawia się nie tylko brakiem fizycznego do-
stępu do oferty, ale też niewłaściwym zaspokajaniem potrzeb finansowych klientów 
instytucji bankowych.

Ryzyko wiktymizacji oznacza zatem prawdopodobieństwo doznania krzywdy 
zarówno w wymiarze materialnym, tj. finansowym, jak i emocjonalnym. Na ryn-
ku bankowym wynika ono w głównej mierze z niewłaściwych relacji bank–klient, 
a podmiotem odpowiedzialnym za jego występowanie może być tak instytucja ban-
kowa, jak i sam klient. Jednym z przejawów wiktymizacji jest misselling.
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3. Misselling na rynku finansowym – definicja, przyczyny i skutki

W literaturze przedmiotu pojęcie „misselling” pojawiło się stosunkowo niedawno, 
co nie wyklucza faktu, że zjawisko to znane jest rynkom finansowym od lat. An-
gielski termin misselling tłumaczony jest jako nieuczciwa, nieczysta czy nietrafiona 
sprzedaż i najogólniej rzecz ujmując, odnosi się do oferowania konsumentom usług 
finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom. Sandra Wojnowska i Konrad 
Gniadek [2015] misselling definiują jako świadome wprowadzenie klienta w błąd 
poprzez naruszanie norm etycznych oraz prawnych, które towarzyszą procesom 
sprzedażowym. Aspekt nieetyczności działania instytucji finansowych w związku 
z oferowaniem instrumentów finansowych podkreśla też była prezes Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel 
[2016, s. 30].

W miarę jak problem missellingu narastał, co przejawiało się rosnącą liczbą skarg 
składanych przez klientów na nieuczciwe praktyki instytucji finansowych do or-
ganów je nadzorujących oraz pozwów do sądów, postanowiono zainteresować się 
tematem i rozwiązać go ustawowo. I tak brytyjski organ nadzoru Financial Services 
Authority (FSA, obecnie Financial Conduct Authority – FCA) w dokumencie Final 
guidance. Risks to customers from financial incentives zdefiniował misselling jako 
dostarczanie konsumentom nieuczciwych, nieodpowiednich produktów. To sytuacja, 
w której nie udało się uzyskać choćby jednego z poniżej wymienionych efektów [Fi-
nancial Services Authority 2013, s. 9]:

konsument był traktowany sprawiedliwie; –
konsument rozumie kluczowe cechy produktu lub usługi bez względu na to, czy  –
otrzymał tylko informację, czy też poradę;
konsument uzyskał informację, która jest jasna, zrozumiała, nie wprowadza  –
w błąd, pozwala mu podjąć świadomą decyzję przed nabyciem produktu lub 
usługi;
konsumentowi korzystającemu z doradztwa oferuje się produkty i usługi odpo- –
wiednie do jego potrzeb.

Misselling występuje więc również wtedy, gdy klient bezpośrednio nie ponosi 
szkody i nie traci pieniędzy, ale został niewłaściwie poinformowany o poziomie ry-
zyka, możliwości wycofania się z umowy, złożenia reklamacji czy też nie pozyskał 
kompletnych, wiarygodnych i przejrzystych informacji na temat nabywanego instru-
mentu finansowego oraz skutków jego funkcjonowania na rynku. Umowy zakupu 
mające znamiona missellingu na ogół zawierają niedozwolone prawem zapisy, tzw. 
klauzule abuzywne. Dotyczą one tych elementów umowy z konsumentem, które 
kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco 
naruszając jego interesy, przy czym na treść tych zapisów konsument nie miał rze-
czywistego wpływu [Cichorska 2017, s. 21].

W Wielkiej Brytanii od kwietnia 2011 r. do listopada 2015 r. instytucje finansowe 
w następstwie złożonych skarg konsumenckich i przeprowadzonych kontroli wypła-
ciły ponad 22,2 mld funtów odszkodowania osobom, które korzystały z ubezpieczeń 
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spłaty zadłużenia (ang. PPI – Payment Protection Insurance) [Financial Conduct 
Authority, Financial Ombudsman Service 2016, s. 5]. Poza tym misselling jest obec-
ny nie tylko w obszarze ubezpieczeń, obejmuje też rachunki bankowe, kredyty kon-
sumpcyjne i hipoteczne, szczególnie udzielane w walutach obcych, a także produkty 
inwestycyjne.

Obowiązująca w Polsce od dnia 17 kwietnia 2016 r. znowelizowana ustawa z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2 wprowadziła zakaz mis-
sellingu, czyli wszelkiego rodzaju praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów. Niedozwolone jest proponowanie nabycia usług finansowych, które nie 
odpowiadają potrzebom konsumentów, ustalonym z uwzględnieniem dostępnych 
przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych produktów, lub proponowanie na-
bycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru (art. 24 ustawy). Wśród 
potrzeb i możliwości klientów, które powinna uwzględnić instytucja finansowa, są 
m.in.: sytuacja finansowa, pożądany czas trwania operacji, wiek klienta, akceptowa-
ny poziom ryzyka, poziom wiedzy o rynku finansowym [KNF 2014, s. 2]. Niestety, 
często właściwości i charakter oferowanych instrumentów różnią się od oczekiwań 
konsumenta, który nie zdaje sobie sprawy z ich prawdziwego przeznaczenia (doty-
czy to np. produktów strukturyzowanych i polisolokat).

Na nieuczciwą sprzedaż mogą składać się zachowania i procedury sprzedaży, ale 
też działania marketingowe, które mają na celu wprowadzenie konsumentów w błąd, 
np. działanie doradcy, który – świadomie lub nie – wprowadza konsumenta w błąd 
co do mechanizmu funkcjonowania oferowanego produktu, jego funkcji i zastoso-
wania, a także reklama lub broszura pomijająca istotne informacje na temat danej 
oferty [UOKiK 2016]. Marcin Kawiński [2015, s. 105] wskazuje na jeszcze jeden 
obszar nietrafionej sprzedaży, a mianowicie warunków samego produktu, np. ceny 
nieadekwatnej do jego wartości.

Misselling może mieć różne przyczyny. Roman Inderst i Marco Ottaviani [2009, 
s. 883] wiążą go głównie z niewłaściwym zachowaniem pośrednika, który dąży do 
sprzedaży produktu finansowego niekoniecznie przystającego do specyficznych po-
trzeb klienta. Intencje, jakimi kieruje się pracownik banku, mogą być świadome, 
wprowadzające w błąd, lub nieświadome, wynikające z niedostatecznych kompeten-
cji, niemniej jednak jedne i drugie skutkują poczuciem krzywdy i niesprawiedliwo-
ści u klienta. W opinii Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) problem missellingu 
bierze się z prowizyjnego wynagradzania pracowników komercyjnych instytucji fi-
nansowych, zaś zdaniem Arbitra Bankowego sprowadza się do niedopełnienia obo-
wiązków informacyjnych wobec klienta [Ochocki 2014, s. 192]. Ostatnia z wymie-
nionych sytuacji dodatkowo potęguje asymetrię informacji, u podstaw której leży 
niezadowalający poziom wiedzy i umiejętności finansowych konsumentów [Fran-
ke, Mosk, Schnebel 2016, s. 2]. Niska świadomość jest jedną z najistotniejszych 
przyczyn missellingu, łatwo bowiem wprowadzić w błąd osobę, która nie posiada 
elementarnych kompetencji finansowych, stąd zwalczanie problemu nieuczciwej 
sprzedaży powinno obejmować działania edukacyjne.
2 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 229.
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4. Przejawy wiktymizacji na rynku bankowym
w świetle badań wtórnych i własnych

Jednym ze wskaźników zjawiska missellingu na rynku bankowym jest liczba 
skarg złożonych przez klientów na nieuczciwe praktyki instytucji finansowych, 
trafiających do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego (BAK) czy Rzecznika Fi-
nansowego (RzF). Według danych statystycznych w okresie od 2002 r. do 2016 r. 
do BAK wpłynęło ponad 15,7 tys. wniosków, z tego 1353 w 2016 r. (wykres 1). 
W ostatnim roku analizowanego okresu zakres merytoryczny skarg przedstawiał się 
w następujący sposób: rachunki i lokaty bankowe – 279, kredyty bankowe – 778, 
obrót płatniczy, w tym różnego rodzaju karty bankowe – 188, inne – 108. Średnia 
wartość przedmiotu sporu w 2016 r. wyniosła 5304,22 zł, natomiast średni czas roz-
patrywania wniosku liczył 51 dni [Bankowy Arbitraż Konsumencki 2017, s. 2-3].

Wykres 1. Liczba wniosków wpływających do Bankowego Arbitrażu
Konsumenckiego w latach 2002–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Bankowy Arbitraż Konsumencki 2017, s. 5].

W 2016 r. najwięcej spraw dotyczyło umów kredytowych (57%). Trzy czwar-
te z liczby tych skarg związanych było z kredytami hipotecznymi. Najczęstszymi 
przyczynami sporów w tym zakresie były występujące w umowach klauzule nie-
dozwolone i zasady ustanawiania zabezpieczeń, głównie ubezpieczeń. Z kolei kon-
sumenci, którzy złożyli skargi dotyczące umów o kredyt konsumencki, najczęściej 
zarzucali nieprawidłowe działanie banku po złożeniu przez kredytobiorcę oświad-
czenia o odstąpieniu od umowy kredytu. W 2016 r. na poziomie podobnym do lat 
ubiegłych, tj. ok. 14%, utrzymywała się liczba wniosków związanych z transakcja-
mi oszukańczymi dokonywanymi za pomocą kart płatniczych oraz liczba kwestio-
nowanych przez klientów transakcji bankomatowych [Bankowy Arbitraż Konsu-
mencki 2017, s. 3].

Klienci instytucji bankowych składają skargi na nieuczciwe praktyki banków 
również do Rzecznika Finansowego, czyli instytucji mającej na celu wspieranie ich 
w sporach z podmiotami rynku finansowego. Rzecznik pomaga im w różny sposób: 

Wiktymizacja klientów bankowych w Polsce – przyczyny i wybrane sposoby ograniczania



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 27 (1/2018)

37

od poradnictwa przez interwencje i postępowania polubowne aż po wsparcie w trak-
cie postępowania sądowego. 

W 2016 r. do Rzecznika wpłynęło 3916 pisemnych wniosków zgłaszanych w in-
dywidualnych sprawach z zakresu problematyki rynku bankowo-kapitałowego. Naj-
więcej, bo 2479, wniosków dotyczyło kredytów. W następnej kolejności pojawiły 
się problemy związane z rachunkiem bankowym (601 wniosków) oraz funduszami 
inwestycyjnymi (370 wniosków). Z ogólnej liczby wniosków aż 86,4% dotyczyło 
działalności banków prowadzonych w formie spółek akcyjnych oraz banków spół-
dzielczych, 5,7% instytucji pożyczkowych, natomiast 7,9% skarg dotyczyło działal-
ności SKOK-ów [Rzecznik Finansowy 2017a, s. 53-55].

Nie wszystkie wnioski wpływające do Rzecznika Finansowego (ok. 21,5%) wiążą 
się z podjęciem przez niego interwencji, co wynika w główniej mierze ze złej wła-
ściwości lub braku podstaw merytorycznych. Niemniej jednak w przypadku decyzji 
odmownej wnioskodawcy każdorazowo otrzymują wyjaśnienia stanu prawnego, na 
podstawie którego Rzecznik dokonał analizy zasadności złożonego wniosku. Przy 
bliższej analizie danych dotyczących spraw zakończonych w 2016 r., w stosun-
ku do których miała miejsce interwencja eksperta, okazuje się, że jedynie 33,5% 
z nich wiązało się z uznaniem zasadności wniosku, 49,5% rozpatrzono negatywnie, 
a w 17% przypadków stwierdzono brak naruszenia interesów klienta [Rzecznik Fi-
nansowy 2017b, s. 57].

Liczba wniosków dotyczących nieuczciwych praktyk banków złożonych przez 
klientów do BAK czy Rzecznika Finansowego jest wymiernym, jednak niedosko-
nałym parametrem obrazującym skalę missellingu na rynku bankowym. Tezy tej 
dowodzą dane statystyczne pokazujące, że znaczna część składanych przez klientów 
skarg jest bezzasadna. Z drugiej jednak strony wiele osób, które były lub czuły się 
pokrzywdzone w kontaktach z bankiem, wcale nie decyduje się formalnie zgłosić 
tego faktu do Arbitra Bankowego czy Rzecznika Finansowego. W związku z tym 
w maju 2017 r. we współpracy ze SW Research Agencją Badań Rynku i Opinii zre-
alizowano badania własne, podczas których posłużono się metodą CAWI. Ich celem 
było zdiagnozowanie, jaki odsetek ankietowanych był lub czuł się pokrzywdzony 
w kontaktach z instytucją bankową, a także rozpoznanie, co stanowiło powód poczu-
cia doznania krzywdy lub niesprawiedliwości w kontaktach z bankiem.

Badania ankietowe zostały przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 804 Pola-
ków, w której kobiety stanowiły 53,1% badanej populacji, a mężczyźni 46,9%. Dru-
gi z parametrów charakteryzujących próbę badawczą, tj. wiek, wskazuje, iż kwestio-
nariusz ankiety wypełniło 100 osób do 24 roku życia, 152 osób w wieku 25–34 lat, 
195 osób znalazło się w przedziale 35–49 lat, a 357 badanych ukończyło 50 lat. Naj-
mniej ankietowanych (2,2%) wskazało, iż posiada wykształcenie podstawowe lub 
gimnazjalne, 9,8% – zasadnicze zawodowe oraz po 44% średnie i wyższe. Najwięcej 
respondentów (40%) zadeklarowało, że mieszka na wsi, a najmniej (8%) w mieście 
liczącym od 200 do 499 tys. mieszkańców. Kolejna z cech opisujących próbę badaw-
czą, tj. osiągany miesięczny dochód netto, wskazuje, że 8,7% respondentów zarabia 
poniżej 1000 zł, 21,2% ankietowanych zadeklarowało, że ich dochody mieszczą się 
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w przedziale 1001–2000 zł, z kolei 20,6% badanych osiąga miesięczny dochód na 
poziomie 2001–3000 zł, 15,7% populacji poddanej badaniu wskazało na wynagro-
dzenie od 3001 do 5000 zł, a 49 ankietowanych odpowiedziało, że ich zarobki prze-
kraczają 5000 zł miesięcznie. Niestety aż 27,7% respondentów odmówiło udzielenia 
odpowiedzi na pytanie o wysokość dochodów.

W pierwszym etapie badań ankietowych respondenci mieli odpowiedzieć na py-
tanie, czy kiedykolwiek byli lub czuli się pokrzywdzeni przez bank. Odpowiedzi 
twierdzącej udzieliło 39% badanych, podczas gdy przeczącej – 61%. Profil staty-
stycznego reprezentanta pierwszej grupy przedstawiono na schemacie 1.

Schemat 1. Profil statystycznego Polaka, który doznał poczucia krzywdy
w kontaktach z bankiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety.

W drugim etapie respondentów grupy pierwszej poproszono o wskazanie mak-
symalnie czterech powodów poczucia doznania krzywdy lub niesprawiedliwości 
w kontaktach z bankiem. Uzyskane odpowiedzi zamieszczono na wykresie 2.

Uzyskane odpowiedzi wskazują, że najwięcej osób skarży się na niespełniającą 
oczekiwań ofertę produktów i usług bankowych, postrzeganą przez pryzmat poli-
tyki cenowej, produktowej, sprzedażowej i marketingowej banku. Ponad połowa 
ankietowanych uważa, że instytucje bankowe ustalają ceny nieadekwatne do jako-
ści oferty, a ok. 41% czuje się niekomfortowo, kiedy sprzedawane są im produkty 
w pakietach. Sprzedaż pakietowa oznacza przykładowo, że warunkiem uzyskania 
wyższego oprocentowania środków pieniężnych na lokacie jest otwarcie kolejnego 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, a otrzymania pożyczki – wykupienie 
ubezpieczenia. Przedstawiona sytuacja to klasyczny przykład missellingu. Za nie-
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sprawiedliwe uważane jest traktowanie dotychczasowych, lojalnych klientów gorzej 
niż nowych, do których kierowana jest atrakcyjniejsza oferta. Co trzeci respondent 
odczuwa dyskomfort w wyniku agresywnie prowadzonej polityki sprzedażowej, 
przejawiającej się np. w uporczywym telefonowaniu czy namawianiu podczas 
sprzedaży bezpośredniej na zakup produktów, którymi klienci nie są zainteresowani. 
Jeden z respondentów w pytaniu otwartym napisał, że poszedł do banku z zamia-
rem zawarcia umowy depozytu terminowego, ale podczas wizyty pracownik banku 
sprzedał mu kartę kredytową, której skarżący wcale nie używa. Nabył on zatem 
produkt, którego nie potrzebuje, w związku z tym czuje się oszukany.

Wykres 2. Powody poczucia doznania krzywdy, niesprawiedliwości w kontaktach 
z bankiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety.

Kolejne pytanie ankiety dotyczyło naruszania norm etycznych oraz prawnych, 
które niekiedy towarzyszą procesom sprzedażowym. Około 26% respondentów za-
deklarowało, że doświadczyło w kontaktach z bankiem niedogodności natury for-
malnej, przejawiających się np. zmieniającymi się warunkami umowy, stosowaniem 
niedozwolonych klauzul czy uciążliwymi procedurami reklamacyjnymi. Najwięcej 
kontrowersji budziła jednak bezpośrednia relacja klienta z pracownikiem banku. 
Około 30% respondentów przyznało, że czuli się oszukani, bo podjęli decyzję o za-
kupie produktu bankowego, nie otrzymawszy od pracownika wyczerpujących infor-
macji. W tym wypadku problem jest złożony, gdyż może wynikać zarówno z braku 
kompetencji pracownika banku, jak też stanowić efekt świadomego wprowadzania 
klienta w błąd.
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Prawdopodobieństwo sprzedaży klientowi produktu niezgodnego z jego oczeki-
waniami rośnie wprost proporcjonalnie do malejącego poziomu świadomości finan-
sowej konsumenta. 19% ankietowanych wprost przyznało, że pracownik banku wy-
korzystał ich niepełną wiedzę finansową i sprzedał im produkt nieodpowiadający ich 
potrzebom. Problem asymetrii informacji na rynku bankowym jest zjawiskiem dość 
powszechnym. Pogłębiają go dodatkowo wprowadzające w błąd reklamy bankowe, 
które skłaniają do zakupu produktów – 12,5% ankietowanych uznało takie działania 
za krzywdzące.

Wyniki badań pozwoliły zatem stwierdzić, że zjawisko wiktymizacji nie jest 
obce polskiemu rynkowi bankowemu, a jego skalę można uznać za przeciętną. 
Około 39% ankietowanych zadeklarowało, że byli lub czuli się pokrzywdzeni 
w relacjach z bankiem. Polskie społeczeństwo charakteryzuje niski poziom wie-
dzy i umiejętności finansowych. Problem ten zarówno dostrzegają sami ankie-
towani, jak i potwierdzają dane raportu OECD z 2016 r., według których Polska 
zajęła ostatnie miejsce spośród 30 krajów biorących udział w badaniu poziomu 
świadomości finansowej. Respondenci odpowiadali na pytania w trzech blokach 
tematycznych, w których ocenie podlegały: poziom wiedzy finansowej, zacho-
wania finansowe oraz postawy wobec długoterminowego planowania finansów. 
Maksymalny możliwy do uzyskania wynik wynosił 21 punktów, pierwsze miejsce 
w zestawieniu zajęli Francuzi, którzy uzyskali 14,9 punktu, zaś Polacy z wynikiem 
11,6 punktu uplasowali się na ostatniej, trzydziestej pozycji [OECD 2016, s. 23-
31]. Niedostateczne kompetencje finansowe Polaków zawierają w sobie ładunek 
wiktymizacji, tzn. zwiększają prawdopodobieństwo doznania przez nich poczucia 
krzywdy i niesprawiedliwości w kontaktach z bankiem. Stąd bardzo ważnym na-
rzędziem ograniczania missellingu jest szeroko rozumiana edukacja finansowa.

5. Edukacja finansowa jako jedno z narzędzi ograniczania ryzyka
realnego występowania i skali zjawiska missellingu

Misselling jest zjawiskiem niepożądanym, zarówno z punktu widzenia społeczne-
go, jak i ekonomicznego. Sposobem na jego ograniczenie jest podejmowanie działań 
w zakresie ochrony konsumentów usług finansowych, dotyczących m.in. tworze-
nia właściwych regulacji prawnych, konstruowania oferty zorientowanej na po-
trzeby klientów, promowania zachowań etycznych banku czy edukacji finansowej. 
W kształtowaniu właściwego modelu ochrony konsumentów usług finansowych po-
winny brać udział trzy grupy podmiotów: konsumenci, dostawcy produktów i usług 
finansowych oraz władze państwowe, w tym organy nadzoru finansowego [Frączek, 
Mitręga-Niestrój 2015, s. 7].

Ważnym narzędziem ograniczania problemu wiktymizacji są regulacje prawne 
wraz z odpowiednimi instrumentami egzekwowania ich przestrzegania przez in-
stytucje finansowe. W Polsce obowiązuje wiele aktów prawnych mających na celu 
ochronę interesów konsumentów. Są to np.: ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro-
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nie konkurencji i konsumentów3, ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsu-
menckim4, ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze 
nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami5, ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. 
o nadzorze nad rynkiem finansowym6. Same regulacje mogłyby okazać się jednak 
nie dość skuteczne, gdyby w ślad za nimi nie szła kontrola ich przestrzegania. Zada-
nia te powierzono zarówno państwowym jednostkom nadzoru finansowego, jak i in-
stytucjom ochrony praw konsumenta. Ich efektem są raporty o stanie rynku różnych 
usług finansowych, a konsekwencją wykrycia nieprawidłowości – nakładanie kar na 
podmioty łamiące przepisy [Cichorska 2017, s. 30].

Kolejnym narzędziem zapobiegania i ograniczania negatywnych konsekwencji 
missellingu na rynku bankowym jest edukacja finansowa, mająca na celu podno-
szenie wiedzy i umiejętności finansowych konsumentów. Odpowiednio wysoka 
świadomość finansowa pozwala bowiem na aktywne i pełne uczestnictwo w no-
woczesnym społeczeństwie oraz racjonalne korzystanie z produktów oferowanych 
przez instytucje finansowe. Zrozumienie zasad funkcjonowania instrumentów finan-
sowych i świadomość praw wynikających z zawieranych umów przez konsumenta 
znacznie redukuje prawdopodobieństwo wprowadzenia go w błąd.

Kształtowanie kompetencji finansowych powinno mieć charakter permanentny 
i trwać przez całe życie. Odbywa się ono w drodze socjalizacji i edukacji ekono-
micznej. Pierwszy z wymienionych terminów najczęściej rozumiany jest jako proces 
przyswajania przez jednostkę wiedzy, umiejętności i dyspozycji, czyniący ją zdolną 
do życia w społeczeństwie [Sobieraj 2013, s. 184]. Według Piotra Sztompki [2006, 
s. 224] socjalizacja oznacza proces kształtowania mentalności, postaw i działań lu-
dzi przez społeczeństwo. Autor dokonuje podziału socjalizacji na początkową (pier-
wotną), która obejmuje wczesne dzieciństwo i przebiega z udziałem rodziców/opie-
kunów, oraz permanentną (wtórną), która dotyczy późniejszych lat życia jednostki, 
a jej instytucjami stają się szkoła, uczelnia, grupa rówieśnicza, organizacje, media, 
miejsce pracy itd.

Istotnymi obszarami, w których przebiegają procesy socjalizacji, są ekonomia 
i finanse. Najczęściej cytowana w literaturze przedmiotu definicja socjalizacji eko-
nomicznej została sformułowana przez Christine Roland-Levy. Według niej socja-
lizacja ekonomiczna jest pojęciem odnoszącym się do wszystkich procesów, dzięki 
którym dziecko zdobywa umiejętność rozumienia otaczającego je świata gospodar-
ki. Socjalizacja ta dotyczy tzw. ekonomii dla niefachowców, określanej jako „naiw-
na ekonomia”. Obejmuje ona przyswajanie przez dziecko wiedzy, pojęć, umiejętno-
ści, zachowań, opinii, postaw, wartości oraz poznawczych reprezentacji związanych 
z otaczającym je światem gospodarki [Roland-Levy 2004, s. 277]. Choć przywoła-
na definicja koncentruje się na dzieciach, można ją odnosić również do dorosłych 
członków społeczeństwa.

3 Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.
4 Dz. U. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.
5 Dz. U. poz. 819.
6 Dz. U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.
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Tabela 1. Wybrane formy i metody edukacji finansowej

Metoda/forma 
edukacji 

finansowej

Nazwa
i koordynator

projektu
Opis Grupa

odbiorców

Lekcje
i spotkania
w szkołach
z dziećmi

i młodzieżą

Bankowcy dla 
Edukacji Finansowej 

Młodzieży – BAKCYL 
/ Warszawski Instytut 
Bankowości oraz 43 
instytucje bankowe

Inicjatywa opiera się na zaangażowaniu pracow-
ników banków w roli trenerów wolontariuszy. 

Oprócz lekcji prowadzonych w szkołach organi-
zowane są: spotkania w ramach European Money 
Week, Konkurs Wiedzy Finansowej czy Kongres 

Edukacji Finansowej.

dzieci,
młodzież

Portale
edukacji

finansowej
(samo-

doskonalenie)

Portal edukacji 
finansowej 

„Finansiaki” / Bank 
Zachodni WBK

Portal zawiera m.in. bajki edukacyjne w wersji 
audio i drukowanej, animacje i infografiki, quizy 
i gry, scenariusze lekcji, poradniki dla rodziców.

dzieci, młodzież,
rodzice, nauczyciele

Portal „Bankomania” / 
PKO Bank Polski

Portal udostępnia pomoce dydaktyczne dla 
uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum, 

a także materiały edukacyjne dla rodziców i dzieci, 
m.in. dziecięcy przewodnik po świecie pieniędzy 

i grę interaktywną – Przygody z Lokatką.

dzieci, młodzież,
rodzice, nauczyciele

Serwis SKO banku 
PKO BP

Serwis służy kształtowaniu nie tylko wiedzy, ale 
też umiejętności finansowych. Dzieci mają możli-
wość korzystania z usług bankowości internetowej 
pod kontrolą dorosłych, a także zarządzania finan-
sami osobistymi ze szczególnym uwzględnieniem 

oszczędzania.

dzieci

Szkolenia
i warsztaty

„Akademia 
Rodzinnych Finansów” 

/ Provident

Celem programu jest szerzenie wiedzy i rozwijanie 
umiejętności potrzebnych do efektywnego zarzą-

dzania finansami.

osoby o średnich
i niskich dochodach

„Edukacja finansowa 
dla Warszawiaków” / 

Narodowy Bank Polski

Projekt edukacji ekonomicznej dla mieszkańców 
Warszawy dotkniętych problemem finansowym.

mieszkańcy
Warszawy

„O finansach… 
w bibliotece” / 

Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa 
Informacyjnego 

i Narodowy Bank 
Polski

Projekt jest realizowany głównie w bibliotekach 
publicznych na wsiach i w małych miastach. Jego 

celem jest zaznajomienie seniorów ze światem 
finansów, nabycie umiejętności korzystania 

z bankowości elektronicznej, a także racjonalnego 
planowania domowych wydatków i inwestowania 

środków pieniężnych.

seniorzy

„Senior na plus!” 
/ Stowarzyszenie 

Krzewienia Edukacji 
Finansowej 

i Narodowy Bank 
Polski

Program opiera się w głównej mierze na zdobywa-
niu przez seniorów wiedzy o bezpiecznym posługi-
waniu się instrumentami płatniczymi, budowaniu 
własnej wiarygodności finansowej czy ochronie 

tożsamości.

seniorzy

„Akademia
Dostępne Finanse”
/ Narodowy Bank 

Polski

Celem programu jest zwiększenie świadomości na 
temat korzyści i możliwości płynących z po-

siadania rachunku bankowego oraz aktywnego 
korzystania z nowoczesnych instrumentów 

płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość 
elektroniczna.

multiplikatorzy 
wiedzy – przyszli 

ambasadorzy obrotu 
bezgotówkowego, tj. 
przedstawiciele władz 
lokalnych, organizacji 

pozarządowych, innych 
instytucji zainteresowa-
nych rozwojem obrotu 

bezgotówkowego
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Tabela 1. Wybrane formy i metody edukacji finansowej

Metoda/forma 
edukacji 

finansowej

Nazwa
i koordynator

projektu
Opis Grupa

odbiorców

E-learning

Symulacja
„Pierwszy milion”

/ Fundacja Kronenberga
przy Citi Handlowy

Symulacja on-line, w której uczestnicy, podejmu-
jąc decyzje finansowe i inwestycyjne, muszą jak 
najszybciej zdobyć wirtualny milion zł. Celem 

jest wyrobienie dobrych nawyków w zarządzaniu 
finansami, przekazywanie wiedzy na temat usług 

bankowych i rynku kapitałowego.

społeczeństwo

Konkursy

Konkurs o nagrodę
im. Władysława Grabskiego 

/ Narodowy Bank Polski, 
Polska Agencja Prasowa, 

Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich 

Wyróżnianie dziennikarzy piszących wartościo-
we artykuły, przygotowujących audycje, które 

przyczyniają się do podnoszenia poziomu wiedzy 
ekonomicznej w społeczeństwie.

multiplikatorzy
wiedzy

– dziennikarze

Audycje
radiowe

Audycja „Portfel”
– magazyn ekonomiczny

/ Muzyczne Radio

Krótki magazyn przedstawiający treści z zakresu 
ekonomii i finansów.

społeczeństwo

Tygodniowy przegląd 
finansowy „Bankomat”

/ Związek Banków Polskich, 
rozgłośnie regionalne

Kilkuminutowe audycje radiowe o tematyce finan-
sowej wraz z konkursem dla słuchaczy.

społeczeństwo

Programy
telewizyjne

Projekt „Czytaj umowy” 
/ Narodowy Bank Polski 

i Telewizja Polska

Projekt zwracający uwagę na niebezpieczeństwa 
związane z zawieraniem umów finansowych 
i zaciąganiem krótkoterminowych pożyczek 

o wysokim oprocentowaniu. Zagadnienia finan-
sowe zostały wplecione w takie seriale, jak: M jak 

Miłość czy Na dobre i na złe.

społeczeństwo

Wielki Test Wiedzy 
Ekonomicznej / Telewizja 
Polska, Narodowy Bank 

Polski

Popularyzacja wiedzy ekonomicznej w szerokich 
kręgach społeczeństwa.

społeczeństwo

Kampanie
społeczne

Kampania „Nie daj się 
nabrać, sprawdź, zanim 
podpiszesz” / Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny, 

Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, Komisja 
Nadzoru Finansowego, 
Ministerstwo Finansów, 

Policja, Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Narodowy 

Bank Polski

Kampania mająca na celu zwrócenie uwagi na ry-
zyka związane z: zawieraniem umów finansowych 

dotyczących tzw. chwilówek oraz korzystaniem 
z usług finansowych oferowanych przez podmioty, 

które nie podlegają nadzorowi państwa.

społeczeństwo

Kampania „Sprawdź,
komu powierzasz”
/ Komisja Nadzoru 

Finansowego, 
Telewizja Polska
i Polskie Radio

Kampania mająca na celu zwrócenie uwagi na 
bezpieczne i świadome oszczędzanie na rynku 

finansowym.
społeczeństwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [PKO BP 2017a, 2017b; Bank Zachodni WBK 2017; 
Czernek, Jurek, Marszałek 2017a, 2017b; NBP 2017; Warszawski Instytut Bankowości 2017; 
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 2017].
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Edukacja ekonomiczna zdaniem ekspertów OECD to proces, który pozwala kon-
sumentom na lepsze zrozumienie pojęć finansowych, poznanie istoty produktów 
i usług finansowych, a poprzez dostęp do ważnych informacji, instrukcji i/lub obiek-
tywnego doradztwa finansowego umożliwia rozwijanie umiejętności oraz nabywa-
nie większej pewności siebie w celu podejmowania bardziej skutecznych działań. 
Ponadto pozwala edukowanym stawać się bardziej świadomymi zagrożeń i moż-
liwości finansowych, zdobywać wiedzę o tym, gdzie można udać się po wsparcie, 
a także podejmować inne działania mające na celu poprawę swojego dobrobytu fi-
nansowego (ang. financial well-being) [OECD 2005, s. 13].

W Polsce realizowane są różne inicjatywy edukacyjne mające na celu podnoszenie 
świadomości finansowej. Adresowane są one do różnych grup społecznych, przede 
wszystkim do takich, których członkowie szczególnie narażeni są na zostanie ofia-
rami missellingu. Wśród nich znajdują się m.in. ludzie młodzi, seniorzy, osoby 
o średnich i niskich dochodach. Projekty skierowane są również do multiplikatorów 
wiedzy, czyli osób kształtujących kompetencje finansowe innych członków społe-
czeństwa z uwagi na wykonywany zawód lub pełnioną funkcję, np. dziennikarzy 
i nauczycieli. Ponadto organizowane są duże kampanie społeczne trafiające do sze-
rokiego grona odbiorców [Czernek, Jurek, Marszałek 2017a]. Według danych ra-
portu Związku Banków Polskich Mapa edukacji finansowej wśród edukatorów i ko-
ordynatorów projektów znajdują się zarówno instytucje państwowe, np. Narodowy 
Bank Polski, jak i fundacje działające przy instytucjach finansowych. Organizowane 
programy edukacyjne charakteryzuje zróżnicowanie pod względem stosowanych 
form i metod (tabela 1).

Ogólnie rzecz biorąc, edukacja finansowa zwiększa świadomość finansową w kil-
ku kluczowych obszarach: ułatwia zarządzanie dochodami, kształtuje nawyki inwe-
stycyjne, wpływa na rozwój kultury oszczędzania, podkreśla znaczenie planowania 
finansowego oraz umożliwia dokonywanie porównań oferty produktów finansowych 
w celu wyboru najbardziej dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Bez wątpie-
nia odgrywa ona ważną rolę w ograniczaniu missellingu, a tym samym problemu 
wiktymizacji klientów bankowych.

6. Zakończenie

Ryzyko wiktymizacji, które oznacza prawdopodobieństwo bycia ofiarą, doznania 
poczucia niesprawiedliwości lub krzywdy w wymiarze materialnym, tj. finanso-
wym, jak i emocjonalnym, wynika z niewłaściwych relacji bank–klient. Podmio-
tem odpowiedzialnym za jego występowanie może być zarówno instytucja bankowa 
stosująca praktyki missellingu, jak i sam klient, który z uwagi na niską świadomość 
finansową staje się łatwym łupem dla nieetycznie postępujących sprzedawców usług 
finansowych.

Wyniki przeprowadzonych badań własnych wskazują, że ryzyko wiktymizacji nie 
jest obce polskiemu rynkowi bankowemu. Około 39% ankietowanych zadeklarowa-
ło, że doznało krzywdy w relacjach z bankiem. Szczególnie podatni na ten rodzaj 
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ryzyka okazali się młodzi mężczyźni o niskim poziomie wykształcenia, pochodzący 
z dużych miast. Z kolei wśród powodów poczucia niesprawiedliwości znalazła się 
nieadekwatna do potrzeb konsumenta oferta, postrzegana przez pryzmat prowadzo-
nej przez banki polityki cenowej, produktowej, sprzedażowej i marketingowej.

Z uwagi na to, iż za jedną z głównych przyczyn wystąpienia ryzyka wiktymizacji 
uznaje się niski poziom wiedzy i umiejętności finansowych, ważną rolę w walce 
z missellingiem ma do odegrania socjalizacja i edukacja ekonomiczna. Ta pierw-
sza odpowiada budowaniu głębokiej świadomości finansowej, czyli właściwych 
nawyków, które później będą dodatkowo doskonalone w procesie edukacji finan-
sowej. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, inicjatyw edukacyjnych służących 
realizacji idei kształtowania kompetencji finansowych Polaków przybywa i coraz 
częściej mają one charakter działań długofalowych, a nie incydentalnych. Niemniej 
jednak wciąż brak całościowej narodowej strategii edukacyjnej, która pozwoliłaby 
realizować te programy w sposób kompleksowy, z wykorzystaniem zróżnicowa-
nych metod, adekwatnych do potrzeb różnych grup społecznych, a szczególnie tych 
o wyższej podatności wiktymizacyjnej.
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Victimisation of bank clients in Poland
– reasons and selected reduction methods

Abstract. The following research hypothesis was put forward in the article: victimisation 
is a common phenomenon on the Polish market of banking services and financial education 
constitutes one of the important factors for its reduction. The hypothesis’ verification was 
possible as a consequence of realisation of the following goals: 1) diagnosing what percentage 
of Poles was/felt victimised in contacts with banks and for what reasons; 2) presenting 
financial education as one of the tools for risk reduction of the actual occurrence and scale of 
misselling that leads tovictimisation of bank clients. The data needed for conducting analyses 
originate from surveys carried out in Poland in 2017. The collected results allowed for positive 
verification of the research hypothesis. Approximately 39% of the respondents declared that 
they felt disadvantaged in their relations with a bank. Among the reasons underlying the 
sense of injustice was an inadequate, in terms of their needs, offer perceived through the 
prism of pricing, product, sales and marketing policies used by banks. Economic education 
plays an important role in fighting misselling. It should be implemented in a comprehensive 
manner using a variety of methods appropriate for different social groups.

Keywords: misselling, victimization, bank, financial literacy, financial education.
JEL Codes: D14, G21, I22.
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Streszczenie. Definiowanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe zjawisk objętych ochroną 
jest istotnym czynnikiem decydującym o klarowności oferty i zapewnieniu ubezpieczają-
cemu odpowiedniej informacji na temat produktu. Pomimo wprowadzonych przez ustawo-
dawcę wymogów redagowania wzorców umownych w sposób jednoznaczny, wciąż można 
spotkać się z brakami i nieprzejrzystymi sformułowaniami w treści ogólnych warunków 
ubezpieczenia już w części definicyjnej, która dla konsumentów ma głównie charakter po-
rządkowy. W celu potwierdzenia tej tezy przeprowadzono porównanie definicji stosowanych 
w wybranych ubezpieczeniach działu II i przytoczono analizy ubezpieczeń działu I. Wska-
zano na rozbieżności pomiędzy interpretacją naukową a interpretacją zakładów ubezpieczeń 
poszczególnych zjawisk oraz odniesiono je do zasady jednoznaczności zapisów we wzor-
cach umownych.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie, NNW, ubezpieczenia mienia.
Kody JEL: G1.

1. Wstęp

Jednoznaczność i przejrzystość produktów finansowych jest jednym z czynników 
warunkujących korzyści płynące dla klientów z tytułu korzystania z tego typu usług. 
W przypadku ubezpieczeń cecha ta jest także obligatoryjna dla oferentów – zakła-
dów ubezpieczeń. Na mocy aktów prawa krajowego są one bowiem zobowiązane do 
takiej redakcji wzorców umownych ubezpieczeń, która nie pozostawia wątpliwości 
co do interpretacji ich zapisów. Choć w tej kwestii notowana jest poprawa na ryn-
ku ubezpieczeniowym w Polsce i wzorce umów konstruowane są w sposób coraz 
bardziej czytelny [Orlicki 2011], problem niejednoznacznego definiowania zjawisk 

1 Kontakt z autorem: Mateusz Gawin, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Finansów, 
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Polska; e-mail: mateusz.gawin@ue.wroc.pl.
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istotnych dla zakresu ochrony ubezpieczeniowej jest w praktyce ubezpieczycieli na-
dal obecny. Potwierdzają to szczególnie raporty Rzecznika Finansowego – instytucji 
rządowej analizującej spory pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług finansowych 
w Polsce [Rzecznik Finansowy 2017a, 2017b].

Celem niniejszej pracy jest zatem identyfikacja różnic w definicjach umownych sto-
sowanych przez ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ich analiza 
pod kątem jednoznaczności zapisu dla odbiorcy końcowego – konsumenta. W pracy 
wykorzystano, dostępną w dotychczasowej literaturze [Michalak 2017, s. 63], anali-
zę ubezpieczeń działu I na przykładzie zyskujących na popularności ubezpieczeń od 
ciężkich zachorowań. Przeprowadzono również analizę definicji huraganu i deszczu 
nawalnego oraz nieszczęśliwego wypadku i uprawiania sportu, wykorzystywanych 
w ubezpieczeniach działu II, w których zaobserwowano rozbieżności i nie do końca 
jednoznaczne zapisy. Różnice w definiowaniu pierwszych dwóch wskazywanych 
zjawisk przeanalizowano w ubezpieczeniach nieruchomości od ognia i innych zda-
rzeń losowych. Ubezpieczenie to należy do grupy VIII ubezpieczeń działu II, któ-
ra jest trzecią pod względem składki przypisanej brutto w 2016 r. (9,2% udziału 
w składce przypisanej brutto ogółem) – po grupie X ubezpieczeń odpowiedzialności 
cywilnej, wynikających z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych (36,2%), 
oraz grupie IV ubezpieczeń casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szy-
nowych (20,4%). Ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 
są również istotne w przypadku zakupu nieruchomości finansowanego kredytem 
hipotecznym – banki w ramach preferencyjnych ofert kredytu wymagają od kre-
dytobiorcy objęcia nabywanej nieruchomości takim ubezpieczeniem w zamian za 
niższą marżę kredytu. Analiza różnic w definicji nieszczęśliwego wypadku i upra-
wiania sportu została przeprowadzona na przykładzie umów szkolnego ubezpiecze-
nia NNW dzieci i młodzieży, które w powszechnym przekonaniu konsumentów jest 
ubezpieczeniem obowiązkowym [Rzecznik Finansowy 2017a]. Ten rodzaj ubezpie-
czeń należy do szóstej pod względem wysokości składki przypisanej brutto (4,3%) 
grupy ubezpieczeń działu II – ubezpieczeń wypadku, w tym wypadku przy pracy 
i choroby zawodowej. Dane rynkowe pozwalają więc stwierdzić, że wybrane do 
analizy rodzaje ubezpieczeń są reprezentantami jednych z najczęściej wykorzysty-
wanych przez konsumentów grup ubezpieczeń. 

Badanie przedmiotu obejmowało grupę dziesięciu największych zakładów ubezpie-
czeń działających na polskim rynku w ramach działu II ubezpieczeń według Raportu 
rocznego 2016 Polskiej Izby Ubezpieczeń [Polska Izba Ubezpieczeń 2016]. Gru-
pa ta obejmuje następujące zakłady ubezpieczeń: PZU, Ergo Hestia, Warta, Allianz 
Polska, Generali, Compensa, UNIQA, AXA Ubezpieczenia, InterRisk oraz Link4. 
Zgodnie z danymi rynkowymi grupa badawcza stanowiła w 2016 r. 84,5% rynku 
ubezpieczeniowego pod względem wysokości składki przypisanej brutto w ubez-
pieczeniach działu II. W przypadku analizy definicji w ubezpieczeniach NNW dzie-
ci i młodzieży pominięto zakład ubezpieczeń Link 4, który takiego ubezpieczenia 
w momencie prowadzenia badania nie posiadał w ofercie. W badaniu brano pod 
uwagę ogólne warunki ubezpieczeń aktualne na dzień 15 września 2017 r.
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2. Zasada jednoznaczności wzorców umownych na rynku ubezpieczeniowym

Kwestie jednoznaczności zapisów formularzy umownych niejednokrotnie były 
podnoszone na gruncie nauki, orzecznictwa sądowego, a także były przedmiotem 
sporów pomiędzy ubezpieczonymi i ubezpieczycielami oraz decyzji organów ochro-
ny konsumentów. Wymagania dotyczące tej cechy umów ubezpieczeniowych na sta-
łe wpisały się w zakres postanowień ustawodawcy i zostały sformułowane w usta-
wie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(dalej: u.d.u.r.)2 oraz kodeksie cywilnym3. Cywilnoprawny charakter umowy ubez-
pieczenia wprowadza dowolność w tworzeniu jej zapisów, o ile obie strony zobo-
wiązują się do ich stosowania i godzą na zaproponowane warunki, co wynika z art. 
3531 k.c., który mówi o zasadzie swobody umów. Zakłady ubezpieczeń mogą zatem 
dowolnie kształtować treść umowy. W części definicyjnej wzorców – poza podsta-
wowymi hasłami określającymi strony umowy i relacje pomiędzy nimi – zakłady 
ubezpieczeń wprowadzają także szereg kluczowych słów mających zastosowanie 
w określaniu szczegółowych warunków ubezpieczenia i mających wpływ na zakres 
ochrony ubezpieczeniowej.

O ile prawo gwarantuje ubezpieczycielom dowolność w tworzeniu umów, o tyle 
wymagane jest ich formułowanie w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Warunek 
ten został sformułowany w art. 15 ust. 3 u.d.u.r. i dotyczy zarówno umowy, ogól-
nych warunków ubezpieczenia, jak i innych wzorców umowy. Zapis jest niejako 
powtórzeniem noty prawnej ujętej w art. 385 § 2 k.c., który nakazuje jednoznacz-
ne i zrozumiałe formułowanie wzorca umowy [Szczepańska, Wajda 2017, s. 128]. 
Wzorzec umowy został w literaturze określony jako „jednostronnie przygotowane 
z góry i przed zawarciem umowy, gotowe klauzule bądź zbiory klauzul, których 
przeznaczenie związane jest z masowym zawieraniem umów o powtarzalnej treści” 
[Kościelniak 2011, s. 37]. Takie wykorzystanie wzorców umowy w praktyce zakłada 
bierną rolę odbiorcy usługi. Na powszechność zastosowania ogólnych warunków 
ubezpieczenia jako wzorca umowy do wszystkich umów zawieranych przez ubez-
pieczyciela wskazywał także J. Pokrzywniak [2017, s. 34]. Umowa ubezpieczenia 
z kolei określa indywidualne elementy porozumienia między stronami. Powszech-
ność stosowania wzorców umownych w znacznym stopniu ogranicza zatem inge-
rencję nabywców w treść ubezpieczenia, przystępujących do niego w ramach goto-
wych umów lub ubezpieczeń grupowych. Wszelkie przypadki niejednoznaczności 
zapisów stanowią w efekcie uchybienie po stronie zakładu ubezpieczeń – jako pro-
fesjonalisty i oferenta – oraz mogą wiązać się z niekorzyścią dla konsumenta usługi 
ubezpieczeniowej. Ma to miejsce szczególnie, gdy ubezpieczyciel odmawia wypła-
ty odszkodowania, powołując się na niewystarczająco transparentnie sformułowane 
zapisy wzorców umownych stanowiących załącznik do umowy ubezpieczenia. Ta-
kie zjawisko często przypisywane jest intencjonalnemu ograniczaniu ochrony ubez-
pieczeniowej w celu dostosowania się do oczekiwań klientów, dla których podsta-

2 Dz. U. poz. 1844 z późn zm.
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
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wowym czynnikiem oceny oferty jest jej cena [Walczak, Pieńkowska-Kamieniecka 
2014, s. 107]. Zasadne jest także uznanie braku odpowiedniej definicji za niejedno-
znaczność treści wzorca, bo również ten brak może prowadzić do niezrozumiałości 
postanowień wzorca [Orlicki 2011].

Zarówno przytaczana ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(art. 15 ust. 5), jak i kodeks cywilny (art. 385 § 2) określają także skutki dla stron 
umowy ubezpieczenia w przypadku, gdy nieprecyzyjny zapis we wzorcu umowy lub 
w umowie staje się przyczyną sporu pomiędzy nimi. W takich przypadkach posta-
nowienia niejednoznaczne powinny być tłumaczone na korzyść konsumenta. W li-
teraturze kwestionowano jednak szeroki zakres stosowania art. 15 ust. 5. u.d.u.r. 
W świetle tej krytyki zasada preferencji interpretacji spornych zapisów na korzyść 
ubezpieczającego nie powinna być stosowana w przypadkach, gdy treść umowy zo-
stała sporządzona z uwzględnieniem jego propozycji i wymagań – szczególnie gdy 
ubezpieczający jest profesjonalistą lub korzysta z usług brokera ubezpieczeniowe-
go, wyrównując tym samym swoją pozycję z ubezpieczycielem [Pokrzywniak 2017, 
s. 41]. W wykładni prawa takie stanowisko uważane jest jednak za nieprzekonujące 
choćby z tego względu, że działalność ubezpieczeniowa jest podstawowym przed-
miotem działalności ubezpieczyciela, a niekoniecznie już ubezpieczającego [Szcze-
pańska, Wajda 2017 s. 129]. Zasada interpretacji wzorców umowy ubezpieczenia na 
korzyść konsumenta jest również szeroko stosowana w orzecznictwie. 

W dalszej części artykułu pominięto jednak rozważania na temat siły pozycji kon-
sumenta w ustanawianiu szczegółowych zapisów umowy ubezpieczenia i analizie 
poddano definicje ogólnych warunków ubezpieczenia z punktu widzenia ubezpie-
czającego, który nie korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego i nie ma zaawan-
sowanej wiedzy z dziedziny ubezpieczeń. Skupiono się więc na odniesieniu pojęć 
stosowanych we wzorcach umownych do ustalonych na gruncie nauki i praktyki 
definicji oraz podjęto się analizy, czy zapisy te są formułowane w sposób jedno-
znaczny dla konsumenta.

3. Różnice definicyjne w ubezpieczeniach działu I
na przykładzie ubezpieczeń od poważnego zachorowania

W literaturze przedmiotu zbadany został już przypadek ograniczania zakresu ochro-
ny ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach życiowych i pozostałych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ubezpieczeń od poważnego zachorowania. Zwracano już uwagę, 
że definicje pojęć takich jak „zawał serca” w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
odbiegają od znaczenia językowego lub tego, co zostało przyjęte w dziedzinach, 
w których są używane [Gadomska-Orłowska 2011, s. 46]. Przytoczony przypadek 
zawału serca znamienny był w ofercie PZU – w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
w części definicyjnej stwierdzono, że do przyznania świadczenia z tego tytułu wy-
magane jest pojawienie się patologicznego załamka Q w badaniu EKG. Według bie-
głych lekarzy przyjęta definicja odbiegała od aktualnych standardów medycznych 
ustalonych przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne [Jasińska 2010]. Na zakład 
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ubezpieczeń PZU Życie nałożono wtedy 4 mln zł kary i ustalono, że przez nieodpo-
wiednie definiowanie zawału serca zakład odmówił wypłaty odszkodowania w 2100 
przypadkach [UOKiK 2010].

Pomimo wyroku UOKiK w praktyce zakładów ubezpieczeń wciąż można za-
obserwować stosowanie definicji odbiegających od aktualnej wiedzy medycznej. 
W zyskujących na popularności ubezpieczeniach od zachorowania na raka stoso-
wana jest definicja nowotworu złośliwego zgodna z Międzynarodową Statystyczną 
Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych, a w ogólnych polisach od poważ-
nego zachorowania pojawia się mniej szczegółowa definicja określająca nowotwór 
złośliwy jako „rozrost i rozprzestrzenianie się w organizmie w sposób niekontrolo-
wany komórek nowotworowych wykazujących cechy inwazji i destrukcji tkanek, 
potwierdzony badaniami histopatologicznymi”, która wyłącza niektóre rodzaje no-
wotworów [Michalak 2017].

Ograniczanie listy chorób objętych ubezpieczeniem w części poświęconej defini-
cjom ma miejsce już na poziomie pojęcia „ciężkie zachorowanie”. Praktyka ubezpie-
czeniowa pokazała, że w tej definicji zakłady ubezpieczeniowe wyłączały te rodzaje 
chorób, których ryzyka wystąpienia nie chciały przejmować od ubezpieczającego.

4. Różnice definicyjne w ubezpieczeniach majątkowych na przykładzie
ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych

Nieścisłości definicyjne pomiędzy poszczególnymi zakładami ubezpieczeniowy-
mi i ich ofertą można znaleźć również w ubezpieczeniach z działu II – majątkowych 
ubezpieczeniach nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych. Różnice pojawiają się 
już na poziomie określenia wiatru generującego zniszczenia – w wybranych polisach 
w części poświęconej definicjom pojawia się pojęcie „silny wiatr”, jak np. w Warcie 
[2017], natomiast pozostali ubezpieczyciele używają pojęcia „huragan” (tabela 1). 
W dwóch przypadkach zakłady ubezpieczeń nie przyjmują w swoich definicjach 
huraganu prędkości wiatru – zjawisko określają jedynie słownie, jako „wiatr, któ-
rego działanie wyrządza szkody w miejscu ubezpieczenia” [Allianz 2015, Generali 
2017a].

Definiowanie przez zakłady ubezpieczeń silnego wiatru i huraganu lub stosowanie 
tych pojęć zamiennie nie jest zgodne z przyjętą w meteorologii skalą Beauforta (B). 
Huragan to wiatr wiejący z prędkością co najmniej 32,8 m/s, co odpowiada 12–17 B, 
natomiast silny wiatr znajduje się w połowie skali (6 B) i charakteryzuje się pręd-
kością od 10,8 do 13,6 m/s [Maciążek 2005, s. 23-25]. Oba zakresy w żaden sposób 
nie korespondują z przyjętymi przez zakłady ubezpieczeń parametrami. W ogólnych 
warunkach ubezpieczeń przypisuje się huraganom (lub silnym wiatrom) prędkość 
od 13,0 m/s do 17,5 m/s. Takie zróżnicowanie zakresu prędkości sprawia, że w przy-
padku wystąpienia zdarzenia losowego w formie silnych powiewów wiatru nie każ-
dy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za powstałe szkody majątkowe. Kwestią, 
która dodatkowo może rozstrzygać o przyznaniu świadczenia lub oddaleniu wnio-
sku o jego wypłatę, jest określenie, czy prędkość przyjęta w definicji silnego wiatru 
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lub huraganu jest prędkością średnią, czy też prędkością porywów wiatru – w żad-
nej z umów nie zostało to doprecyzowane. Wszędzie jednak zastosowano zapis, 
że prędkość wiatru potwierdzana jest pomiarami lub ekspertyzą najbliższej stacji 
pomiarowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku 
braku takiej możliwości prędkość wiatru jest ustalana przez zakład ubezpieczeń na 
podstawie rozmiaru szkód powstałych w miejscu ich wystąpienia oraz najbliższej 
okolicy – jeśli ubezpieczyciel uzna, że szkody nie świadczą wyraźnie o masowym 
niszczycielskim działaniu wiatru, wniosek o przyznanie świadczenia może zostać 
oddalony.

Tabela 1. Porównanie definicji huraganu i deszczu nawalnego w ogólnych
warunkach ubezpieczeń nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Zakład 
ubezpieczeń Definicja huraganu (silnego wiatru) [prędkość w m/s]

Definicja deszczu 
nawalnego

[współczynnik
wydajności opadu]

Allianz

brak wartości, wyłącznie definicja słowna
(„działanie wiatru powodujące zniszczenie lub uszkodzenie 

przedmiotu ubezpieczenia; Allianz ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli silny wiatr spowodował szkody w najbliższym sąsiedz-
twie miejsca ubezpieczenia; ochroną ubezpieczeniową objęte 
są również następstwa szkód spowodowanych przez uderze-

nie części budynków, drzewa i ich części lub inne przedmioty 
powalone lub unoszone przez silny wiatr”)

brak wartości,
wyłącznie definicja 
deszczu ulewnego 

(ubezpieczyciel
nie stosuje pojęcia

deszczu nawalnego)
jako opadu 

atmosferycznego
w postaci wody

AXA
Ubezpieczenia 15,0 4

Compensa 13,0 4

ERGO Hestia 15,0

brak wartości, 
wyłącznie definicja 

zalania
(np. wskutek opadów 

atmosferycznych)

Generali
brak wartości, wyłącznie definicja słowna

(„wiatr, którego działanie wyrządza szkody w miejscu 
ubezpieczenia”)

4

InterRisk 13,9 4

Link4 16,0 4

PZU 13,8 4

UNIQA 17,5 4

Warta 17,5 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń domu, mieszkania od 
ognia i zdarzeń losowych.
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Podobne zabiegi stosowane są w przypadku definiowania w ubezpieczeniach nie-
ruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych deszczu nawalnego. Według przy-
jętej w meteorologii skali Chomicza deszcz nawalny (opad co najmniej V st.) cha-
rakteryzuje się współczynnikiem wydajności opadu na poziomie minimum 5,66 pkt. 
Oznacza to, że deszcz nawalny występuje wtedy, gdy na powierzchni 1 m2 w ciągu 
1 minuty spadnie 5,66 litra wody. Standardem wśród ubezpieczycieli jest natomiast 
uwzględnianie deszczu nawalnego jako opadu o współczynniku wydajności wyno-
szącym minimum 4 pkt. Ponownie potwierdzeniem wystąpienia deszczu nawalne-
go jest pomiar uzyskany w IMiGW, a w przypadku braku takiego potwierdzenia 
ubezpieczyciel przyjmuje wystąpienie deszczu nawalnego na podstawie stanu fak-
tycznego i rozmiaru szkód świadczących wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego 
w najbliższej okolicy miejsca ubezpieczenia.

Zgodnie z orzeczeniami sądowymi i cywilnoprawnym charakterem umowy ubez-
pieczenia nie zachodzi konieczność, by definicje stosowane przez zakłady ubez-
pieczeń były tożsame z interpretacjami przyjętymi potocznie lub na gruncie innych 
nauk [Walczak, Pieńkowska-Kamieniecka 2014, s. 105]. O ile w przypadku definicji 
deszczu nawalnego zakłady ubezpieczeń wykorzystują przyjętą przez IMiGW ter-
minologię, to inaczej interpretują prędkość wiatru uznawanego za huragan – ter-
minologia ubezpieczeniowa działa z reguły na korzyść ubezpieczyciela, ponieważ 
wymogi dotyczące uznania wiatru za huragan na gruncie meteorologii są bardziej 
restrykcyjne. Niedostatecznie precyzyjne wydaje się jednak określenie deszczu 
ulewnego przez Allianz (tabela 1). Nie ulega wątpliwości, że deszcz jest opadem 
atmosferycznym w postaci wody, brak jednoznacznego wskazania wielkości tego 
opadu może jednak powodować trudności interpretacyjne w przypadku ewentual-
nego sporu o przyznanie odszkodowania z tytułu zalania, jeśli zakład ubezpieczeń 
stwierdzi, że deszcz nawalny był niewystarczająco intensywny.

5. Różnice definicyjne w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych
wypadków dla uczniów i młodzieży szkolnej

Różnice definicyjne pojawiają się również w powszechnie nabywanych ubez-
pieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i młodzieży szkolnej. 
Skala korzystania z tych ubezpieczeń jest duża, co wynika z powszechnego prze-
konania o obowiązkowym charakterze tego ubezpieczenia [Rzecznik Finansowy 
2017a]. Różne zakłady ubezpieczeń definiują przy tym w inny sposób m.in. upra-
wianie sportu czy sam „nieszczęśliwy wypadek”, który jest głównym przedmiotem 
ubezpieczenia. Badanie tych definicji przeprowadzono na przykładzie ogólnych wa-
runków ubezpieczenia tych samych zakładów ubezpieczeń co przy analizie definicji 
huraganu i deszczu nawalnego – o ile tylko dany ubezpieczyciel posiadał w swojej 
ofercie szkolne ubezpieczenie NNW.

We wszystkich przeanalizowanych ubezpieczeniach definicja nieszczęśliwego 
wypadku w ogólnych warunkach ubezpieczenia opierała się na określeniu „nagłe, 
przypadkowe i niespodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną” (tabe-
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la 2). Tylko w jednym z dziewięciu dokumentów doprecyzowano, co oznacza przy-
jęta przez ubezpieczyciela „przyczyna zewnętrzna”. W warunkach ubezpieczenia 
oferowanego przez Allianz określona została ona jako „zdarzenie pochodzące spoza 
organizmu ubezpieczonego, które było wyłączną przyczyną wystąpienia obrażeń 
w wyniku oddziaływania energii kinetycznej, termicznej i elektrycznej, czynników 
chemicznych lub czynników akustycznych” (tabela 2).

Tabela 2. Porównanie definicji nieszczęśliwego wypadku w ogólnych warunkach 
ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów i młodzieży szkolnej

Zakład
ubezpieczeń Definicja nieszczęśliwego wypadku Czy zdefiniowano 

przyczynę zewnętrzną?

Allianz nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną 
od woli ubezpieczonego tak

AXA 
Ubezpieczenia

nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną 
od woli ubezpieczonego; z jednoznacznym wyłączeniem 
zawału serca i udar u mózgu oraz innych chorób, nawet jeśli 
wystąpiły nagle

nie

Compensa

nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną 
od woli ubezpieczonego; w tym również zawał serca i udar 
mózgu, usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, 
utonięcie, atak epileptyczny, omdlenie

nie

ERGO Hestia nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną 
od woli ubezpieczonego nie

Generali

nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną 
od woli ubezpieczonego; z jednoznacznym wyłączeniem 
zawału serca i udar u mózgu, chyba że został wykupiony 
rozszerzony pakiet ubezpieczenia

nie

InterRisk
nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną 
od woli ubezpieczonego; w tym również zawał serca i udar 
mózgu

nie

PZU nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną 
od woli ubezpieczonego nie

UNIQA nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną 
od woli ubezpieczonego nie

Warta nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną 
od woli ubezpieczonego nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych 
wypadków dla uczniów i młodzieży szkolnej wybranych zakładów ubezpieczeń.

Powszechną praktyką jest natomiast wykluczanie z definicji „nieszczęśliwego 
wypadku” zachorowania, nawet jeśli nastąpiło nagle i niespodziewanie – co jest 
zgodne również z przyjętą przez niektórych ubezpieczycieli definicją przyczyny 
zewnętrznej. Pominięcie dodatkowej definicji wprowadza jednak do oferty deficyt 
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informacyjny – ubezpieczyciele dzięki takiej konstrukcji mogą nadużywać pozycji 
usługodawcy i oddalać wnioski o przyznanie świadczenia odszkodowawczego, jeśli 
stwierdzą, że owa „przyczyna zewnętrzna” nie wystąpiła, nie dopełniając jednocze-
śnie obowiązku formułowania zapisów umowy w sposób jednoznaczny. Na podobny 
problem – również związany z definiowaniem przyczyny zewnętrznej – wskazywał 
Rzecznik Finansowy w raporcie dotyczącym ubezpieczeń sprzętu elektronicznego. 
Zaznaczono przy tym, że w takich sytuacjach spory na linii ubezpieczający–ubez-
pieczyciel powinny być rozstrzygane na korzyść ubezpieczającego, zgodnie z wy-
mogami ustawodawcy.

Część ubezpieczycieli w jeszcze inny sposób definiuje nieszczęśliwy wypadek 
i pomimo wykluczenia zachorowania uwzględnia w tej definicji zawał serca i udar 
mózgu, a nawet usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa. Zawał serca 
i udar mózgu zostały włączone w zakres ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej 
w przypadku oferty towarzystw ubezpieczeń Compensa i InterRisk; w ofercie Ge-
nerali są one włączone w zakres ubezpieczenia pod warunkiem wykupienia przez 
ubezpieczającego rozszerzonego wariantu ubezpieczenia.

Tabela 3. Porównanie praktyk w definiowaniu uprawiania sportu w ogólnych
warunkach ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i młodzieży 
szkolnej

Zakład 
ubezpieczeń Definiowanie sportu

Allianz wyszczególnienie wyczynowego i zawodowego uprawiania sportu (jako jedna pozycja)

AXA 
Ubezpieczenia

wyszczególnienie wyczynowego uprawiania sportu oraz sportów wysokiego ryzyka

Compensa wyłącznie zdefiniowanie sportów ekstremalnych

ERGO Hestia wyszczególnienie rekreacyjnego i wyczynowego uprawiania sportu oraz sportów 
wysokiego ryzyka i sportów ekstremalnych

Generali wyszczególnienie profesjonalnego (zawodowego) i wyczynowego uprawiania sportu 
oraz sportów wysokiego ryzyka

InterRisk wyszczególnienie rekreacyjnego i wyczynowego uprawiania sportu oraz sportów 
wysokiego ryzyka

PZU brak definicji sportu lub zajęć sportowych

UNIQA wyszczególnienie rekreacyjnego i wyczynowego uprawiania sportu

Warta wyszczególnienie profesjonalnego (zawodowego) i wyczynowego uprawiania sportu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych 
wypadków dla uczniów i młodzieży szkolnej wybranych zakładów ubezpieczeń.

W ubezpieczeniach NNW uczniów i młodzieży szkolnej istotna jest także defini-
cja pojęcia „sport”. Poprzez sposób jego określenia ubezpieczyciel może wykluczyć 
z ubezpieczenia zdarzenia losowe powstałe podczas zajęć sportowych. Powszechne 
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jest także stosowanie w ogólnych warunkach ubezpieczenia rozróżnienia na wyczy-
nowe i profesjonalne uprawianie sportu i powoływanie się na zapisy ustawy o kul-
turze fizycznej, której przepisy zostały uchylone w 2010 r. Według zapisów ustawy 
sport wyczynowy był „formą działalności człowieka, podejmowaną dobrowolnie, 
w drodze rywalizacji, dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych”, podczas 
gdy sport profesjonalny to rodzaj sportu wyczynowego „uprawiany w celach zarob-
kowych”. Ponadto stosowane jest także pojęcie rekreacyjnego (lub amatorskiego) 
uprawiania sportu jako formy zajęć sportowych podejmowanych dobrowolnie dla 
odpoczynku lub rozrywki. W jednym z ogólnych warunków ubezpieczenia zakład 
ubezpieczeń wciąż przytacza wspomniane hasła, powołując się na zapisy „aktual-
nie obowiązujących przepisów o kulturze fizycznej” [Warta 2015] (tabela 3), choć 
zostały one uchylone jeszcze w trakcie obowiązywania ustawy o kulturze fizycznej 
(przed 2010 r.) i nie zostały przywrócone w obowiązującej aktualnie ustawie o spo-
rcie, wobec czego odniesienie zawarte w definicji nie jest już zasadne.

Powyższe rozróżnienie form uprawiania sportu ma charakter głównie porządko-
wy i ułatwiający komunikowanie w dalszej części warunków ubezpieczenia zasad 
wyłączeń odpowiedzialności. Ubezpieczający wciąż jednak może spotkać się z róż-
nym podejściem do definiowania tych pojęć. Głównym czynnikiem różnicującym 
jest kwestia uwzględniania w powyższej klasyfikacji zajęć wychowania fizycznego 
oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych zorganizowanych na terenie placówki w for-
mie szkolnych klubów sportowych. W większości analizowanych umów ta ostat-
nia forma aktywności sportowej jest włączana w zakres wyczynowego uprawiania 
sportu, co automatycznie skutkuje wykluczeniem powstałych podczas takich zajęć 
nieszczęśliwych wypadków z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. W ubez-
pieczeniu NNW młodzieży szkolnej w InterRisk uczestniczenie w zajęciach szkol-
nych (uczniowskich) klubów sportowych nie jest natomiast uwzględniane jako wy-
czynowe uprawianie sportu – ubezpieczyciel w ramach przyjętej definicji przejmuje 
zatem na siebie finansowe konsekwencje wystąpienia w tym czasie nieszczęśliwego 
wypadku. Również jednoznacznie wykluczone z tej grupy aktywności sportowej jest 
uprawianie sportu w ramach zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ra-
mach obowiązującego planu lekcji [InterRisk 2017] (tabela 3). InterRisk nie obej-
muje z kolei zakresem ubezpieczenia szkód powstałych podczas zajęć sportowych 
i uprawiania sportu w ramach szkolnych klubów sportowych, o ile odbywają się one 
w ramach szkół sportowych – ten rodzaj aktywności jest już przez ubezpieczyciela 
uznawany za wyczynowe uprawianie sportu.

6. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej analizy ogólnych warunków ubezpieczeń NNW dzieci 
i młodzieży szkolnej, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 
przytoczonego porównania ubezpieczeń od ciężkich zachorowań wykazano różni-
ce w definiowaniu wybranych przedmiotów i zjawisk przez zakłady ubezpieczeń 
– zarówno w umowach ubezpieczeń działu I [Gumna 2014, s. 149], jak i działu II. 
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Rozbieżności występują także w przypadku definicji, które zostały już opracowane 
na gruncie nauki lub praktyki powiązanych z nimi dziedzin i mają wpływ na zakres 
odpowiedzialności ubezpieczyciela. Według orzecznictwa sądowego nie jest jednak 
konieczne, by definicje zastosowane we wzorcu umowy były tożsame ze znacze-
niem potocznym lub opracowanym w innych dziedzinach nauki.

Istotny natomiast wydaje się wniosek, że wśród największych przedstawicieli 
branży nie jest stosowany równy stopień precyzji w definiowaniu nieszczęśliwego 
wypadku. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wraz z kodek-
sem cywilnym nakładają na ubezpieczyciela obowiązek stosowania jednoznacznych 
i zrozumiałych zapisów. W tym przypadku można podać w wątpliwość jednoznacz-
ność definicji nieszczęśliwego wypadku ze względu na brak określenia tego, co 
ubezpieczyciel uznaje za przyczynę zewnętrzną, która jest elementem tej definicji. 
Podobne braki wykazano w przypadku definicji deszczu nawalnego w ubezpiecze-
niach nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, gdzie pojawiały się de-
finicje deszczu nawalnego pozbawione wskazania poziomu intensywności opadu, 
który byłby uznany przez ubezpieczyciela za zasadny w przypadku przyznania od-
szkodowania z tytułu zalania nieruchomości. Zgodnie z prawem przypadki sporów 
pomiędzy ubezpieczającym i ubezpieczycielem powstałe w konsekwencji braku jed-
noznacznych zapisów należy interpretować na korzyść ubezpieczającego.

Charakter umowy ubezpieczenia zezwala na dowolne kreowanie postanowień 
i obowiązków obu stron, a zatem zastosowane w nich definicje, które różnią się 
od tych wypracowanych w praktyce i nauce, nie są sprzeczne z wykładnią prawa 
ubezpieczeniowego. Część definicyjna w powszechnym przekonaniu ma jednak 
znaczenie głównie porządkujące. Stosowanie takich definicji, które noszą znamiona 
wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, zdaje się wykraczać poza to znacze-
nie. Stoi to także w sprzeczności z podnoszonymi w literaturze dobrymi praktyka-
mi formułowania postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, według których 
zapisy dotyczące zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela powinny być skupio-
ne w jednym fragmencie wzorca [Orlicki 2011, s. 82], wobec czego najzasadniej-
szym rozwiązaniem byłoby umieszczenie ich w części poświęconej wyłączeniom 
odpowiedzialności. W przeciwnym razie może dojść do deficytu informacyjnego po 
stronie ubezpieczającego i jednocześnie naruszenia warunku przejrzystości umowy 
wymaganego przez ustawodawcę.
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Definition differences in general terms and conditions 
of insurance as a factor limiting a liability of insurance 

company – selected examples
Abstract. Defining terms used in the insurance contract by the insurance companies is 
an important factor which clarifies and delivers to policyholder proper information about 
a product. Despite the requirements implemented by the legislator to create contract templates 
in an unambiguous way, lack or unclear wording still can be found even in the part dedicated 
to basic definitions, which mostly have ordinal meaning for customers. To confirm this 
position, the comparison of definitions used in chosen insurances of Division II was held and 
also the analysis of insurance of Division I specified by a legislator was recalled. Detected 
discrepancies between scientific interpretation and understanding of insurance institutions of 
certain phenomena were referenced to the rule of explicitness of general terms and conditions 
of insurance agreement templates. 

Keywords: insurance, AD&D insurance, non-life insurance.
JEL Codes: G1.
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Streszczenie. Artykuł zawiera analizę porównawczą dwóch instytucji zaliczanych do szero-
ko rozumianego prawa ubezpieczeniowego, tj. świadczeń przyznawanych w szczególnym 
trybie zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
kulancji ubezpieczeniowej. Zaprezentowane zostały definicje oraz elementy konstrukcyjne. 
Wyczerpująco omówiono przesłanki przyznania i charakter przedmiotowych świadczeń oraz 
wskazano krąg podmiotów uprawnionych do ich otrzymania. Ostatnią cześć pracy stanowią 
rozważania z zakresu prawa podatkowego zorientowane na omawiane zagadnienia. W arty-
kule uwzględniono bogate orzecznictwo sądowe. W rezultacie dokonanej analizy potwier-
dzono – postawioną na początku pracy – hipotezę o podobieństwach zachodzących pomię-
dzy porównywanymi instytucjami.

Słowa kluczowe: kulancja ubezpieczeniowa, emerytury i renty szczególne, ubezpieczenia 
gospodarcze, prawo ubezpieczeń społecznych.
Kody JEL: G22, K15, K39, H55.

1. Wprowadzenie

Celem pracy jest analiza porównawcza występującej na gruncie ubezpieczeń go-
spodarczych kulancji ubezpieczeniowej2 oraz świadczeń przyznawanych na mocy 
art. 82 i 83 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (dalej: u.e.r.)3. Obie instytucje – mając charakter nad-
zwyczajny – stanowią odstępstwo od obowiązku spełnienia świadczenia przez ubez-

1 Kontakt z autorem: Michał Marszelewski, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, 
Katedra Prawa Cywilnego, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, Polska, e-mail: marszelewski@
gmail.com
2 Często zwanej także świadczeniem ex gratia [Kowalewski 2006].
3 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 z późn. zm.
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pieczyciela wynikającego z zawartej umowy4 bądź obowiązku wypłaty emerytury 
lub renty ze środków gromadzonych w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) 
w razie spełnienia przewidzianych prawem wymagań5. Pomimo że prima facie nie 
wydają się one mieć wiele wspólnego ze sobą, gdyż na gruncie ubezpieczeń społecz-
nych mamy do czynienia ze stosunkiem publicznoprawnym, a w przypadku ubez-
pieczeń gospodarczych ze stosunkiem prywatnoprawnym [Kowalewski 2006], to 
jednak nie tylko mieszczą się w obrębie prawa ubezpieczeniowego sensu largo, ale 
zdają się również wykazywać pewne – warte wzajemnego zestawienia i przeanalizo-
wania – podobieństwa [Kowalewski, Serwach 2008; Sury 2011].

Dotychczasowe rozważania na gruncie poruszanej problematyki ograniczały się 
najczęściej do generalnych twierdzeń o podobieństwie między obiema instytucjami 
i nie zawierały szerszych uwag w tym zakresie. Jednocześnie porównanie to cechuje 
doniosłość przede wszystkim z punktu widzenia kulancji ubezpieczeniowej, gdyż 
w tym przypadku – co będzie rozwinięte w dalszej części – szereg kwestii nie jest 
definitywnie rozstrzygniętych. Odwołanie się do praktyki przyznawania szczegól-
nych emerytur i rent może stanowić zatem uzupełnienie dotychczasowych rozwa-
żań. Z drugiej strony kulancja wydaje się ciekawym narzędziem służącym charakte-
ryzowaniu świadczeń przyznawanych w szczególnym trybie.

Przedmiotowa analiza uwzględnia dorobek doktryny przedmiotu, jak również za-
wiera bogaty wybór orzecznictwa sądowego stanowiącego przykład wykładni prawa 
w procesie jego stosowania. Ponadto zwrócono uwagę na interpretację przepisów 
prawa podatkowego przez właściwe organy. 

2. Pojęcie i konstrukcja świadczenia kulancyjnego oraz emerytur i rent 
przyznawanych w szczególnym trybie

Kulancja ubezpieczeniowa – pomimo występowania w obrocie – nie posiada własnej 
regulacji normatywnej, co przekłada się na znaczny stopień swobody w zakresie jej 
definiowania [Krajewski 2016]. Przedmiotowa instytucja polega na częściowym lub 
pełnym [Orlicki 1998] spełnieniu świadczenia przez zakład ubezpieczeń, do którego 
wypłaty dochodzi na zasadzie uznaniowości i całkowitej dobrowolności (z „łaski”), 
gdyż podmiot ten nie jest zobowiązany do wskazanego działania ani na podstawie 
umowy ubezpieczenia, ani na gruncie normy prawnej [Kowalewski 2006]. Spełniając 
świadczenie kulancyjne, zakład ubezpieczeń zaprzecza istnieniu swego zobowiąza-

4 Jeden z zakładów ubezpieczeń wskazał, iż w 2015 r. wysokość wypłat kulancyjnych stanowiła jedynie 
0,0057% całkowitej kwoty odszkodowań i świadczeń [Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 2017].
5 Także inne ustawy z dziedziny ubezpieczeń społecznych statuują świadczenia o podobnym – zwłasz-
cza do art. 83 u.e.r. – charakterze. Jest to np. art. 8 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. (w brzmieniu obo-
wiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r.) o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-
wiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 708 z późn. zm.) czy art. 55 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 277 z późn. zm.).
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nia z ważnie zawartej umowy ubezpieczenia [Orlicki 1998]. Z kulancją mamy do 
czynienia również w przypadku sporności (kwestionowania) obowiązku wypłaty 
świadczenia przez ubezpieczyciela [Orlicki 1998]. Wreszcie jako szczególną postać 
analizowanej instytucji wyróżniono sytuacje, w których zakład ubezpieczeń spełnia 
świadczenie, nie uwzględniając przy wyliczeniu redukcji dopuszczalnej na mocy za-
wartych w umowie postanowień [Orlicki 1998]. Z inicjatywą przyznania kulancji – 
bez przeszkód – może wystąpić sam zakład ubezpieczeń (np. w razie stwierdzenia 
braku swojej odpowiedzialności za wypadek, którego dotyczyło zawiadomienie), co 
każe przyjąć, iż nie jest to świadczenie zależne wyłącznie od złożenia wniosku.

Prezentowana instytucja została wewnętrznie podzielona według kryterium moty-
wacji, jaką kieruje się ubezpieczyciel wypłacający przedmiotowe świadczenie. I tak 
wyróżniono kulancję dyspensyjną oraz marketingową [Kowalewski 2006]. Pierw-
szy przypadek dotyczy sytuacji, gdzie pomimo naruszenia – przez ubezpieczającego 
– pewnych warunków ubezpieczenia skutkujących utratą prawa do świadczenia (np. 
w przypadku rażącego niedbalstwa nie spełnia on obowiązku pieczy nad ubezpie-
czonym mieniem), zakład ubezpieczeń wyjątkowo, kierując się zasadami współżycia 
społecznego, nie bierze tego pod uwagę i w całości lub części wypłaca świadczenie. 
Kulancja marketingowa z kolei polega na tym, że względy marketingowe czy ryn-
kowe, którymi kieruje się zakład ubezpieczeń przemawiają za tym, aby – pomimo 
braku ochrony ubezpieczeniowej w konkretnym przypadku – wypłacił on określone 
świadczenie przedsiębiorcy, reklamując przy okazji swoją solidność bądź nie chcąc 
utracić intratnego klienta [Kowalewski 2006; Fuchs 2009].

Dalsze rozważania prowadzone będą w obrębie kulancji dyspensyjnej, gdyż zde-
cydowanie częściej dotyczy ona umów konsumenckich, nie budzi istotniejszych 
zastrzeżeń z punktu widzenia legalności, co ma miejsce przy odmianie marketin-
gowej6, a przede wszystkim pozwala wyróżnić wspólną płaszczyznę z przypadkami 
objętymi regulacją poświęconą zabezpieczeniu społecznemu.

Mając na względzie dotychczasowe uwagi oraz kontekst porównania z emerytu-
rami i rentami szczególnymi, należy przyjąć, iż kulancja jest – mieszczącym się 
w zakresie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej7 – świadczeniem ubezpieczyciela 
podyktowanym względami słusznościowymi, do którego spełnienia nie jest on zo-
bowiązany lub – na skutek trudności w przedmiocie ustalenia swojej odpowiedzial-
ności8 (również z powodu wątpliwości dotyczących zakresu udzielonej ochrony) – 
nie może wykluczyć obowiązku świadczenia na rzecz ubezpieczonego.
6 W piśmiennictwie wskazuje się wprost, że kulancja pozaumowna stanowi nadużycie [Kowalewski, 
Serwach 2008]. Jest to przykład quasi-kulancji, czyli patologicznej odmiany świadczenia kulancyjnego 
[Serwach, Kowalewski 2008].
7 Podobnie Fuchs [2009], który wskazuje nadto, że już sam fakt spełnienia świadczenia w granicach 
udzielonej ochrony ubezpieczeniowej może wyczerpywać znamiona słuszności takiego postępowania. 
W piśmiennictwie dopuszczono pewne odstępstwa od wymogu powiązania kulancji z zakresem udzielo-
nej ochrony ubezpieczeniowej przy jednoczesnym zachowaniu kryterium słusznościowego [Orlicki 1998, 
s. 30-31]. Takie szerokie pojmowanie kulancji cechuje daleko posunięta kazuistyka, co utrudnia formuło-
wanie ogólnych wniosków, zwłaszcza w kontekście zestawiania kulancji z innymi instytucjami.
8 Wskazana sytuacja – jako jedna z postaci kulancji – jest często podnoszona przez zakłady ubezpie-
czeń zwracające się z wnioskami o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
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Próbując zakwalifikować kulancję w obrębie obowiązujących uwarunkowań 
normatywnych9, trzeba odwołać się do art. 410 kodeksu cywilnego (k.c.)10. Przy-
toczony przepis reguluje problematykę świadczenia nienależnego będącego szcze-
gólnym przypadkiem bezpodstawnego wzbogacenia. I tak na mocy art. 410 § 2 k.c. 
świadczenie jest nienależne, jeżeli m.in. zostało spełnione przez podmiot, który nie 
był w ogóle zobowiązany (co odpowiada kulancji). Pomimo cechy nienależności 
ustawodawca wyłącza jednak konieczność jego zwrotu, m.in. jeżeli spełniający 
świadczenie wiedział, że nie był do tego zobowiązany (art. 411 pkt 1 k.c.), albo gdy 
spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego (art. 411 pkt 
2 k.c.). Z powodu ewentualności kwalifikowania wyłączenia zwrotu kulancji w ob-
rębie tych dwóch przepisów trzeba poczynić zastrzeżenie, zgodnie z którym o ile 
w każdym przypadku braku odpowiedzialności ubezpieczyciela można konstruować 
analogię do art. 411 pkt 1 k.c., o tyle w razie gdy nie jest on pewny w przedmioto-
wym względzie, a dokonuje wypłaty świadczenia, kierując się względami moralny-
mi, bliższe wydaje się odwołanie do art. 411 pkt 2 k.c. Pierwsza z przytoczonych 
norm, pomijając aspekt słusznościowy, dozwala na wyłączenie zwrotu świadczenia 
odpowiadającego zarówno kwestionowanej kulancji marketingowej (zawsze), jak 
i kulancji dyspensyjnej (pomijając wskazany przypadek). Bardziej przekonujący – 
dzięki klauzuli zasad współżycia społecznego – zdaje się jednak art. 411 pkt 2 k.c., 
który – wyłączając marketingową odmianę przedmiotowego świadczenia – bliski 
jest celowi kulancji dyspensyjnej11. Zaproponowane ujęcie wzmacnia fakt odwoła-
nia się do rozstrzygającego, zdaniem autora, kryterium słusznościowego (moralne-
go) leżącego u podstaw takiego świadczenia i tworzącego jednocześnie przyczynę 
jego przyznania, a nie wyłącznie do – nic jeszcze nieprzesądzającej w kwestii kulan-
cji – wiedzy ubezpieczyciela o braku swojej odpowiedzialności.

Pewne zastrzeżenie w odniesieniu do powyższego wywodu dotyczy stanów fak-
tycznych, w których ubezpieczyciel nie jest pewien swojej odpowiedzialności za 
określone zdarzenie losowe i wyłącznie z tego powodu spełnia świadczenie. W za-
sygnalizowanej sytuacji nie musi być uzasadnione poszukiwanie odniesienia do in-
nych norm, skoro – teoretycznie – wypłata kulancji może odpowiadać obowiązko-
wi ubezpieczyciela wynikającemu z zawartej umowy. Inna jest również motywacja 
ubezpieczyciela, gdyż działa on nie ze względów słusznościowych, a czysto prag-
matycznych (np. chce uniknąć kosztów ewentualnego procesu).

Pozbawione wątpliwości ujęcie poruszonych kwestii jest niemożliwe w kontekście 
istniejących uwarunkowań, a ponadto musiałoby pogodzić daleko idące odmien-
ności (niekiedy nawet skrajne) implikowane różnymi postaciami kulancji. Mimo 
wszystko okoliczność braku pewności ubezpieczyciela w przedmiocie obowiązku 
świadczenia jest immanentnie związana z omawianą instytucją.

9 Por. np. [Krajewski 2016, s. 84]. W kontekście analizy kulancji jako świadczenia należnego [Sury 
2011, s. 57 i nast.].
10 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.
11 Podobnie [Kowalewski, Serwach 2008; Fuchs 2009]. Por. [Krajewski 2016, s. 84; Sury 2011, s. 53-
54].
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Emeryturom i rentom przyznawanym w szczególnym trybie – z uwagi na to, że 
są opisane w akcie normatywnym – nie towarzyszą podobne wątpliwości. I tak na 
mocy art. 82 ust. 1 u.e.r. – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – Prezes Rady 
Ministrów (dalej: prezes RM) może przyznać emeryturę na warunkach i w wyso-
kości innej niż określone w ustawie. Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 1 u.e.r. ubez-
pieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy nie spełniają prze-
widzianych w u.e.r. warunków wymaganych do uzyskania prawa do emerytury lub 
renty, nie mogą – ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek – podjąć 
pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych 
środków utrzymania, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: prezes ZUS) 
może, w drodze wyjątku, przyznać świadczenia w wysokości nieprzekraczającej od-
powiednich świadczeń przewidzianych w ustawie.

W przypadku emerytur i rent z art. 82 u.e.r. już prima facie daje się zauważyć 
znacznie większy zakres swobody przysługujący prezesowi RM, niż ma to miejsce 
w przypadku kompetencji prezesa ZUS. Brak jest bowiem – poza klauzulą generalną 
„szczególnie uzasadnionych przypadków” – jakichkolwiek kryteriów zawężających 
uprawnienia podmiotu przyznającego12. Na gruncie orzecznictwa stwierdzono, że 
użyta klauzula jest pojęciem niedookreślonym, a jej konkretyzacja należy do strefy 
wyłącznego uznania prezesa RM, który decyduje, jakie okoliczności uprawniające 
do nabycia świadczenia specjalnego należy uznać za szczególne13. Ma on obowiązek 
dokonać wypełnienia hipotezy normy prawnej konkretną treścią14 w każdym indy-
widualnie badanym i ocenianym przypadku15. Szeroko zakreślona kompetencja – 
zawartego w art. 82 ust. 1 u.e.r. – upoważnienia i związana z nią swoboda oceny 
zostały dostrzeżone również w piśmiennictwie [Jończyk 2006, s. 149]. Wskazano 
chociażby, iż norma ta nie statuuje żadnych przesłanek warunkujących przyznanie 
świadczenia [Kwapisz 2013], a prezes RM może kreować uprawnienia w analizo-
wanym zakresie na zasadzie wręcz dowolnego uznania [Zieliński 2001]. Nie ma 
przeciwwskazań, aby podmiot ten działał z własnej inicjatywy, tj. z urzędu [Pian-
kowski 2009], bez konieczności złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną. 
W efekcie mamy do czynienia z – niepodlegającą zaskarżeniu – prerogatywą prezesa 
RM [Bartnicki 2009; Jędrasik-Jankowska 2017].

Konstrukcję emerytur i rent przyznawanych w drodze wyjątku oparto na czterech 
wymienionych w art. 83 ust. 1 u.e.r. przesłankach (w tym jednej o charakterze pod-
miotowym), które podlegając osobnej ocenie poprzez odniesienie hipotezy normy 
prawnej do okoliczności faktycznych16, muszą zostać spełnione kumulatywnie przez 

12 Poprzez brak kryteriów należy rozumieć przede wszystkim brak konieczności spełnienia przesłanek 
warunkujących przyznanie emerytury lub renty na gruncie u.e.r., jak również brak związania tą regu-
lacją w zakresie wysokości przyznanego świadczenia. W piśmiennictwie wprost podkreśla się upraw-
nienie do przyznania świadczenia wyższego niż to, które ewentualnie przysługiwałoby na podstawie 
wyliczeń przewidzianych w przepisach emerytalno-rentowych [Bartnicki 2009].
13 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lutego 2011 r. (II SA/Wa 1717/10, Legalis).
14 Wyrok NSA z dnia 9 marca 2006 r. (I OSK 1267/05, Legalis).
15 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 października 2009 r. (II SA/Wa 1147/09, Legalis).
16 Wyrok NSA z dnia 7 maja 2008 r. (I OSK 1378/07, Legalis).
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ewentualnego beneficjenta17. Są to wymogi formalne nieprzewidziane w art. 82 
omawianego aktu [Bartnicki 2009], chociaż jeden z nich – analogicznie – wpro-
wadza niedookreślone kryterium (klauzulę generalną) „szczególnych okoliczności”, 
będące najistotniejszą merytoryczną przesłanką decydującą o zaktualizowaniu się 
możliwości przyznania emerytury lub renty w drodze wyjątku18.

Żadne z analizowanych świadczeń nie ma charakteru roszczeniowego19, choć są 
one przyznawane w drodze decyzji administracyjnej [Szustakiewicz 2007]. W przy-
padku emerytury lub renty z art. 82 u.e.r. w konsekwencji wcześniejszych uwag za-
kres uznania administracyjnego jest szeroki i zależy od wyłącznego uznania prezesa 
RM20. Natomiast w odniesieniu do prezesa ZUS zakres ten został określony w spo-
sób węższy, a jego granicę stanowią – wymienione w art. 83 ust. 1 u.e.r. – przesłanki 
warunkujące przyznanie świadczenia w drodze wyjątku21. Decyzje podejmowane 
przez prezesa ZUS na mocy powyższej normy są decyzjami konstytutywnymi (two-
rzą nowe prawo) w odróżnieniu od – mających charakter deklaratoryjny – decyzji 
organu rentowego [Kwapisz 2013]. 

Ze względu na powyższe kontrola sądowa nad przyznawaniem szczególnych eme-
rytur i rent sprowadza się w zasadzie do ustalenia, czy wydanie decyzji nastąpiło 
w rezultacie prawidłowo przeprowadzonego postępowania, z zachowaniem prze-
pisów procedury administracyjnej [Kwapisz 2013]. Nie mamy więc do czynienia 
z jej oceną z punktu widzenia celowości i słuszności, a jedynie pod kątem zgodności 
z prawem22.

Wśród świadczeń przyznawanych na mocy art. 83 u.e.r. znajdują się: emerytura, 
renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa oraz renta rodzinna wraz 
z dodatkami. Stanowią one pochodną świadczeń przewidzianych w u.e.r., nie zaś 
osobny typ mogący być przyznany poza nimi [Babińska-Górecka 2016]. Analogicz-
nie, pomimo oparcia konstrukcji emerytury lub renty specjalnej na jednej, generalnej 
przesłance świadczenie to kwalifikuje się jako emeryturę lub rentę w rozumieniu 
powyższego aktu. Odmienność dotyczy wyłącznie specjalnego trybu ich nabycia. 
Fakt przyznania jednego ze świadczeń z art. 82 lub 83 u.e.r. powoduje, że benefi-
cjent staje się emerytem bądź rencistą w rozumieniu tej ustawy i niejako wchodzi do 
systemu ubezpieczeń społecznych [Jędrasik-Jankowska 2017].

Podobieństwo pomiędzy kulancją a emeryturą lub rentą z art. 83 u.e.r. można za-
obserwować na gruncie występujących ograniczeń kwotowych. Otóż w pierwszym 
przypadku wskazuje się, że świadczenie zakładu ubezpieczeń nie powinno przekra-
czać tego, które byłoby wypłacane na podstawie umowy ubezpieczenia i ogólnych 

17 Wyrok NSA z dnia 9 października 2008 r. (I OSK 378/08, Legalis).
18 Wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 2010 r. (I OSK 130/10, Legalis).
19 Szerzej [Kwapisz 2013; Prasołek 2013]. W kontekście świadczeń z art. 82 ust. 1 u.e.r. również WSA 
w Warszawie w wyroku z dnia 9 marca 2007 r. (II Sa/Wa 98/07, Legalis).
20 Przywoływany już wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lutego 2011 r. oraz wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 19 stycznia 2007 r. (II SA/Wa 84/07, Legalis).
21 Postanowienie SO w Tarnowie z dnia 23 czerwca 2015 r. (IV U 554/15, http://orzeczenia.tarnow.
so.gov.pl/content/$N/152020000002021_IV_U_000554_2015_Uz_2015-06-23_001).
22 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. (II SA/Wa 1642/15).
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warunków danego ubezpieczenia [Orlicki 1998]. Z kolei w odniesieniu do emery-
tury lub renty pozostającej w kompetencji prezesa ZUS art. 83 ust. 1 u.e.r. expres-
sis verbis stanowi, iż przyznane świadczenie nie może przekraczać odpowiednich 
świadczeń wynikających z ustawy.

Wspólną cechą wszystkich omawianych świadczeń jest niezaskarżalność decyzji 
odmawiających ich przyznania. Pomimo istotnych różnic wynikających z admini-
stracyjnego trybu postępowania w przypadku szczególnych rent i emerytur, a zwłasz-
cza dopuszczalności badania zgodności z prawem decyzji wydanych przez prezesa 
RM czy prezesa ZUS i nieistnienia analogicznego odpowiednika w przypadku ku-
lancji, brak jest mechanizmów kontrolnych zapewniających jednolitą i sprawiedliwą 
praktykę przyznawania tych świadczeń. W przedmiotowym aspekcie trudno rozpa-
trywać bowiem kontrolę sprawowaną przez Sejm wobec prezesa RM. Z kolei na 
gruncie kulancji – teoretycznie – organ nadzoru mógłby próbować wykazać, iż dany 
podmiot wykracza poza sferę dopuszczalnej prawem działalności, czyli działalności 
ubezpieczeniowej i działalności bezpośrednio z nią związanej23. Dotyczy to jednak 
jednostkowej kwalifikacji danego świadczenia jako nadużycia na gruncie kulancji, 
nie zaś powszechnego mechanizmu zapewniającego każdorazową ocenę w oparciu 
o kryteria zasadności i jednolitości.

A zatem pomimo oczywistych różnic dają się zaobserwować pewne podobieństwa 
konstrukcyjne zachodzące pomiędzy kulancją a emeryturą lub rentą przyznawaną 
w trybie szczególnym. Każde z tych świadczeń stanowi wyjątek w swojej dziedzi-
nie, ma charakter uznaniowy, a zainteresowane podmioty nie mogą wystąpić z ro-
szeniem o ich przyznanie.

3. Przesłanki przyznania świadczenia kulancyjnego
oraz świadczeń z ustawy o emeryturach i rentach

Z dotychczasowych rozważań poświęconych kulancji wynika, iż jest to świad-
czenie, u podstaw którego znajduje się szeroko pojmowany motyw słusznościowy. 
Mnogość potencjalnych stanów faktycznych wypełniających przedmiotowe kryte-
rium, jak również dopuszczalny zakres swobody decyzyjnej ubezpieczyciela stano-
wią utrudnienie przy konstruowaniu tożsamych dla każdego przypadku przesłanek 
jej przyznania. Stąd też rozważania warto ograniczyć do generalnego stwierdzenia 
o konieczności zajścia zdarzenia, które wraz z całokształtem okoliczności związa-
nych z osobą poszkodowaną każe przyjąć, iż mamy do czynienia z sytuacją szcze-
gólną, istotnie różną od wielu – prima facie – podobnych zdarzeń losowych.

Doprecyzowanie klauzuli generalnej „szczególnie uzasadnionych przypadków” 
z art. 82 u.e.r. jako przesłanki przyznania świadczenia specjalnego jest prostsze 
ze względu na bogate orzecznictwo, jak również dostępniejszą obserwację prak-
tyki24. Rozpoznając liczne skargi na decyzje prezesa RM, sądy administracyjne 

23 Szerzej art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekura-
cyjnej (Dz. U. poz. 1844 z późn. zm.).
24 Informacje o tym, komu i z jakiego powodu przyznano przedmiotowe świadczenie, niekiedy za-
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wprost podkreślają nadzwyczajny charakter omawianego świadczenia, przejawia-
jący się możliwością przyznania go tylko osobie, która różni się od innych osób 
w sensie pozytywnym25 (jest postacią wybitną26). Ze wskazaną różnicą mamy do 
czynienia w przypadku jednostek odznaczających się szczególnymi (niepowtarzal-
nymi27) zasługami dla życia społecznego (w aspekcie rozwoju kraju28, nie zaś małej 
społeczności lokalnej29) do tego stopnia, iż odstępstwo od ogólnie przyjętych za-
sad przyznawania świadczeń rentowych i emerytalnych jest w pełni uzasadnione30. 
Przedmiotowe zasługi powinny być każdorazowo badane i oceniane indywidual-
nie, a zaliczyć można do nich – przykładowo – wybitne, niebudzące wątpliwości 
osiągnięcia w dziedzinie literatury, sztuki, sportu31, tudzież na gruncie zawodowym, 
społecznym32 bądź politycznym33. Zasługi będące podstawą przyznania świadczenia 
z art. 82 ust. 1 powinny dotyczyć jedynie osoby wnioskodawcy. Decydujące zna-
czenie mają okoliczności związane właśnie z życiem takiej osoby, a nie zaś – nawet 
niewątpliwie chwalebna – działalność jej antenatów34. Bardziej aktualny35 zdaje się 
być jednak pogląd odmienny, zgodnie z którym szczególnie uzasadniony przypadek 
może dotyczyć również osoby zmarłej36.

Zakresem omawianej klauzuli objęto ponadto nadzwyczajne (szczególne) zda-
rzenia losowe, wyjątkowo tworzące samodzielną przesłankę jej zastosowania37. 
Okoliczność, iż rodzina osoby wnioskującej o przedmiotowe świadczenie posiada 
określone, choć niewystarczające środki utrzymania38, per se nie wykracza poza za-
kres tejże przesłanki. Przyznanie świadczenia na specjalnych warunkach nie jest 
wreszcie uzależnione od spełnienia określonych wymogów formalnych dotyczących 
wieku czy stanu zdrowia39. 

Co do zasady, sytuacja bytowa – nawet ekstremalnie trudna – niepowiązana ze szcze-
gólnymi właściwościami osoby ubiegającej się o emeryturę lub rentę z art. 82 u.e.r. 
nie może być podstawą przyznania świadczenia specjalnego40. Zastępowałoby ono 

mieszczane są nawet w materiałach prasowych.
25 Wyrok NSA z dnia 13 marca 2009 r. (I OSK 1343/08, Legalis).
26 Wyrok NSA z dnia 6 lutego 2007 r. (I OSK 1869/06, Legalis).
27 Wyrok TK z dnia 17 października 2006 r. (P 38/05, Legalis).
28 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r. (VIII SA/Wa 327/16, Legalis).
29 Wyrok NSA z dnia 21 października 2015 r. (I OSK 869/15).
30 Wyrok NSA z dnia 6 marca 2008 r. (I OSK 1839/07, Legalis).
31 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 czerwca 2005 r. (II SA/Wa 144/05, Legalis).
32 Wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2007 r. (I OSK 894/06, Legalis).
33 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 listopada 2015 r. (II SA/Wa 1630/15, Legalis).
34 Przywoływany już wyrok NSA z dnia 6 marca 2008 r.
35 Zob. art. 11 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień 
wolnościowych w latach 1956–1989 (Dz. U. Nr 91, poz. 741 z późn. zm).
36 Przywoływany już wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 listopada 2015 r.
37 Wyrok NSA z dnia 30 września 2008 r. (I OSK 355/08, Legalis).
38 Wyrok NSA z dnia 4 stycznia 2007 r. (I OSK 1832/06, Legalis).
39 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lipca 2008 r. (II SA/Wa 516/08, Legalis).
40 Dotyczy to również sytuacji, w których trudna sytuacja bytowa jest następstwem długotrwałego bez-
robocia wynikającego z przemian ustrojowych – wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 stycznia 2010 r. 
(II SA/ Wa 1431/09, Legalis).
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wówczas odpowiednie świadczenia w ramach opieki społecznej, co nie odpowiada 
zamiarowi ustawodawcy41. Dopiero powiązanie trudnej sytuacji materialnej z faktem, 
iż znajduje się w niej osoba o szczególnych zasługach czy osiągnięciach, może uza-
sadniać przyznanie analizowanego świadczenia42. Powyższe można odnieść przykła-
dowo do wielodzietności niebędącej per se osiągnięciem o charakterze wyjątkowym, 
nawet w razie zbiegu z ciężką sytuacją bytową43. Podobnie fakt złego stanu zdrowia 
nie stanowi dostatecznej przesłanki w analizowanym przypadku, gdyż mielibyśmy do 
czynienia z oparciem specjalnego świadczenia na zasadzie powszechności44.

Przyznanie emerytury lub renty na mocy art. 83 u.e.r. jest zależne od czterech za-
wartych w tej normie przesłanek. Z uwagi na fakt, iż jedna z nich ma charakter pod-
miotowy, zostanie omówiona w dalszej części pracy poświęconej temu zagadnieniu.

Pierwsza przesłanka polega na niespełnieniu, wskutek szczególnych okoliczności, 
warunków uprawniających do uzyskania emerytury lub renty (przewidzianych przy-
kładowo w art. 27 czy 57 ust. 1 u.e.r.). Dotyczy ona ubezpieczonego i ma na celu wy-
kazanie uzasadnionych przyczyn skutkujących nienabyciem przez niego prawa do 
przedmiotowych świadczeń [Jędrasik-Jankowska 2017]. Szczególne okoliczności 
w rozumieniu art. 83 u.e.r. nie odnoszą się do obecnej sytuacji życiowej podmiotu 
wnioskującego, ale powinny wyjaśniać przyczyny będące powodem niepodejmo-
wania pracy lub innej działalności objętej ubezpieczeniem społecznym45. Kategoria 
ta – podobnie jak w przypadku art. 82 u.e.r. – stanowi klauzulę generalną, której 
stosowanie ma indywidualny i ocenny charakter46.

Szczególną okolicznością na gruncie art. 83 u.e.r. są wyłącznie zdarzenie bądź 
trwały stan wykluczające zawodową aktywność danej osoby z powodu niemożności 
przezwyciężenia ich skutków. Muszą mieć one charakter zewnętrzny, obiektywny, 
jak również niezależny od woli takiej osoby47. Wskazany wymóg nie jest utożsamia-
ny wyłącznie z siłą wyższą, ale dotyczy również wszelkiego rodzaju sytuacji spra-
wiających, że dana osoba była nieatrakcyjna na rynku pracy, stanów faktycznych, 
w których osoba – pomimo że nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności do 
pracy – nie była w stanie jej podjąć z uwagi na swój stan zdrowia48, tudzież spro-
stać konkurencji w poszukiwaniu pracy, gdyż zły stan zdrowia stawiał ją w dużo 
gorszej pozycji niż osobę zdrową49. Analizowane sytuacje powinny cechować się 
nieprzewidywalnością czy wyjątkowością50. Inny przykład szczególnej okoliczności 
zachodzi, jeżeli osoba wnioskująca o świadczenie z art. 83 u.e.r. – pomimo doło-
41 Przywoływany już wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2007 r.
42 Przywoływany już wyrok NSA z dnia 6 marca 2008 r.
43 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 r. (II SA/Wa 672/16, Legalis).
44 Przywoływany już wyrok NSA z dnia 6 lutego 2007 r.; również wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2014 r. 
(I OSK 790/14, Legalis).
45 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2017 r. (II SA/Wa 704/16).
46 Tamże. 
47 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016 r. (II SA/Wa 235/16, Legalis; podobnie Naczelny 
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 marca 2001 r. (II SA 3191/00, Legalis).
48 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r. (VIII SA/Wa 1130/10).
49 Wyrok NSA z dnia 5 maja 2011 r. (I OSK 167/11, Legalis).
50 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2006 r. (II SA/Wa 1862/06, Legalis).
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żenia największego wysiłku – nie była w stanie pozostawać w stosunku pracy51. 
W wyjątkowych i udokumentowanych przypadkach również skutki choroby alkoho-
lowej mogą uzasadniać objęcie analizowaną przesłanką52. Przykładem jest chociaż-
by walka z nałogiem przejawiająca się ciągłymi, niekoniecznie udanymi, próbami 
leczenia53. Ponadto stwierdzono, iż fakt opieki nad chorym członkiem rodziny per 
se nie wykracza poza zakres szczególnych okoliczności54, jednakże musi występo-
wać łącznie z pozostałymi, obligatoryjnymi przesłankami przyznania świadczenia 
wyjątkowego55.

Ciekawie kształtuje się sytuacja kwalifikowania bezrobocia jako okoliczności 
szczególnej w rozumieniu art. 83 ust. 1 u.e.r. Otóż co do zasady56 sama tylko reje-
stracja danej osoby jako bezrobotnej nie może być uznana za czyniącą zadość przed-
miotowej klauzuli, gdyż prowadziłoby to do upowszechnienia świadczeń przyzna-
wanych w drodze wyjątku pod postacią rekompensaty wszystkim osobom, które 
– bez względu na przyczyny – nie wypracowały odpowiedniego stażu ubezpiecze-
niowego, a więc również i osobom unikającym pracy57. Inaczej jest jednak w razie 
wykazania aktywności mającej na celu zmianę takiego stanu rzeczy, nawet jeżeli 
podjęte działania zakończyły się niepowodzeniem58.

Wśród przykładów stanów faktycznych ocenianych negatywnie z punktu widzenia 
zajścia szczególnych okoliczności na gruncie art. 83 ust. 1 u.e.r. można wskazać 
chociażby świadome zatrudnianie się bez zgłaszania tego faktu do ubezpieczenia 
społecznego i odprowadzania składek (tzw. praca „na czarno”)59, istnienie wyjątko-
wych potrzeb bądź niedostatku w sytuacji życiowej podmiotu starającego się o to 
świadczenie60, tudzież przebywanie w zakładzie karnym61. Podobnie trudna (nawet 
najtrudniejsza62) sytuacja materialna wnioskodawcy nie tworzy samodzielnej prze-
słanki do otrzymania świadczenia wyjątkowego63.

W przypadku renty rodzinnej, będącej pochodną świadczenia osoby zmarłej, prze-
słanka szczególnych okoliczności odnosi się do tej właśnie osoby. Niespełnienie 
wskazanego warunku skutkuje niemożnością domagania się renty, gdyż może być 
ona przyznana – pozostałemu po zmarłym ubezpieczonym – członkowi rodziny je-
dynie w sytuacji, w której świadczenie mogłoby zostać przyznane osobie zmarłej64.
51 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2007 r. (II SA/Wa 814/07, Legalis).
52 Wyrok NSA z dnia 19 listopada 2010 r. (I OSK 1282/10, Legalis).
53 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 r. (II SA/Wa 873/15).
54 Przywoływany już wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r.
55 Wyrok NSA z dnia 12 marca 2002 r. (II 2955/01, Legalis).
56 W piśmiennictwie słusznie wskazuje się na zasadność innej oceny bezrobocia w tych rejonach kraju, 
gdzie ma ono charakter strukturalny, a czynne poszukiwanie pracy na niewiele się zdaje [Jędrasik-
Jankowska 2017].
57 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 lutego 2009 r. (II SA/Wa 1745/08).
58 Wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2011 r. (I OSK 1694/10, Legalis).
59 Wyrok NSA z dnia 12 marca 2015 r. (I OSK 3104/14, Legalis).
60 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 lutego 2010 r. (II SA/Wa 1923/09).
61 Przywoływany już wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2006 r.
62 Przywoływany już wyrok NSA z dnia 12 marca 2002 r.
63 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2016 r. (II SA/Wa 898/16).
64 Wyrok NSA z dnia 11 września 2001 r. (II SA 1717/01).
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Pozostałe dwie przesłanki, tj. niemożność podjęcia pracy lub innej działalności 
objętej ubezpieczeniem społecznym z powodu całkowitej niezdolności do pracy lub 
wieku65 oraz brak niezbędnych środków utrzymania, są dość oczywiste i nie wy-
magają głębszej analizy w kontekście porównywania emerytur i rent z art. 83 u.e.r. 
z pozostałymi dwoma świadczeniami. Na uwagę zasługuje jedynie fakt, iż pierwsza 
z powyższych przesłanek – w odróżnieniu do przedstawionej wcześniej klauzuli ge-
neralnej – dotyczy „teraźniejszości”, a więc niemożności podjęcia pracy w momen-
cie wnioskowania o przyznanie świadczenia wyjątkowego. W przeciwnym razie taka 
osoba mogłaby z czasem nabyć odpowiednie świadczenie na warunkach ogólnych. 

Zestawiając przesłanki warunkujące przyznanie każdego z trzech prezentowanych 
rodzajów świadczeń, trzeba stwierdzić, iż – pomimo oczywistych różnic – dają się 
zaobserwować pewne podobieństwa. I tak zbieżność pomiędzy kulancją a emeryturą 
lub rentą pozostającą w kompetencji prezesa RM dotyczy bardzo szerokiego i nieza-
wężonego innymi okolicznościami zakresu dopuszczalności ich przyznania.

Nieco odmiennie prezentuje się porównanie kulancji ze świadczeniami wyjątko-
wymi. Zawarte w art. 83 ust. 1 u.e.r. kryterium niespełniania warunków wymaganych 
do otrzymania emerytury lub renty jest o tyle bliskie świadczeniu kulancyjnemu, iż 
w obu przypadkach mamy do czynienia z oczywistą dyspensą, a zatem odejściem 
od ogólnych zasad przyznawania przedmiotowych świadczeń. W rezultacie wspólną 
cechą ubiegania się o każde z nich jest niemożność uzyskania świadczenia w stan-
dardowym trybie pomimo nawiązania swoistej „relacji ubezpieczeniowej” wynika-
jącej m.in. z odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne czy zapłaty składki 
ubezpieczeniowej66. Z tego punktu widzenia świadczenie z art. 82 u.e.r. kształtuje 
się inaczej, bowiem nie można mówić wprost o jego dyspensyjnym charakterze, jak 
i wspomnianym wymogu relacji ubezpieczeniowej.

Idąc dalej, kryterium „szczególnych okoliczności” z art. 83 ust. 1 u.e.r. doty-
czy nadzwyczajnych zdarzeń wykluczających zawodową aktywność danej osoby. 
Z przeprowadzonej analizy wynika, iż – co do zasady – muszą mieć one podłoże 
osobiste. Nie wydaje się, aby tak ukształtowana przesłanka stała w sprzeczności 
z kulancją ubezpieczeniową. Co więcej, na gruncie ostatniej z nich również fakt 
braku przedmiotowej aktywności z uwagi na sytuację osoby trzeciej (np. opiekę 
nad chorym członkiem rodziny) może być doniosły i odgrywać większą rolę niż 
w przypadku świadczenia wyjątkowego. Pewną trudność – prima facie – sprawia 
okoliczność, iż omawiane kryterium odnosi się do przeszłości, a więc sytuacji nie-
relewantnej z punktu widzenia zawartej umowy ubezpieczenia. Z drugiej jednak 

65 Przesłanka wieku na gruncie art. 83 u.e.r. obejmuje okres od pełnoletniości do momentu osiągnięcia 
wieku emerytalnego – wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2011 r. (I OSK 1578/10, Legalis).
66 W kontekście kulancji przedmiotową swoistość relacji należy utożsamiać z samym tylko faktem 
występowania stosunku ubezpieczenia, nawet jeżeli jego treść nie pozwala na otrzymanie świadczenia 
ubezpieczeniowego (bądź uzyskania go w określonej wysokości). W przeciwnym razie mielibyśmy 
do czynienia z marketingową odmianą kulancji i brakiem jakiegokolwiek powiązania ubezpieczyciela 
z podmiotem otrzymującym świadczenie kulancyjne. Z kolei na gruncie emerytur i rent przyznawa-
nych przez prezesa ZUS swoistość takiej relacji przejawia się w fakcie bycia ubezpieczonym w myśl 
przepisów u.e.r., jednakże przez zbyt krótki czas, aby nabyć prawo do stosownego świadczenia.
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strony kryterium słusznościowe pozwala bardzo szeroko zakreślić granice kulan-
cji. Nie jest ono ograniczone wyłącznie do oceny skutków i pominięcia przyczyn. 
W niektórych przypadkach odwołanie się do całokształtu szczególnego przypadku 
pozwoli na lepszą jego ocenę.

Pozostałe wymienione w art. 83 u.e.r. przesłanki (brak niezbędnych środków oraz 
niemożność podjęcia pracy zarobkowej) również wpisują się w całokształt okolicz-
ności uzasadniających ewentualne przyznanie kulancji. Świadczą one o szczegól-
ności konkretnego stanu faktycznego i trudnościach, w których znalazła się dana 
osoba. Stąd bez przeszkód mogą być uznane jako kolejne argumenty przemawiające 
za przyznaniem tego świadczenia.

Kończąc przeprowadzoną analizę, warto odnotować, iż kulancja nie powinna być 
ograniczana na wzór emerytur i rent przyznawanych przez prezesa ZUS. Niewątpli-
wie może być ona uzasadniona zarówno w sytuacjach, w których nie zajdą wszyst-
kie wskazane w art. 83 u.e.r. przesłanki, jak i w wykraczających poza – interpreto-
wane w jej świetle – szczególne okoliczności. Świadczenie kulancyjne jest szersze, 
a przypadki przewidziane w powyższej normie stanowią jedną z dopuszczalnych 
jego postaci.

4. Podmioty uprawnione

Konsekwencją faktu, iż podstawę świadczenia kulancyjnego stanowi stosunek 
ubezpieczenia jest okoliczność, zgodnie z którą przysługuje ono wyłącznie ubez-
pieczającemu albo innemu podmiotowi uprawnionemu z przedmiotowej umowy 
[Kowalewski, Serwach 2008; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 2017]. I tak 
ubezpieczający, czyli osoba zawierająca umowę ubezpieczenia, jest – co do zasa-
dy – ubezpieczonym, a więc podmiotem zagrożonym ryzykiem ubezpieczeniowym 
i mającym interes w niezrealizowaniu się wypadku ubezpieczeniowego. Odstępstwo 
od przedstawionej sytuacji dotyczy zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachu-
nek (art. 808 k.c.), gdzie dochodzi do rozszczepienia w powyższym zakresie. Cho-
ciaż nie wynika to wprost ze wskazanej regulacji (primo z art. 808 § 3 k.c.), strony 
umowy ubezpieczenia mogą postanowić, iż świadczenie zostanie spełnione na rzecz 
innego podmiotu, tj. ubezpieczającego lub dalszej osoby trzeciej [Krajewski 2016].

Do kręgu podmiotów, którym przysługuje kulancja, należy zaliczyć także oso-
by uposażone (tj. uprawnione do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci 
ubezpieczonego), jeżeli zachodziłaby możliwość zwolnienia ubezpieczyciela od 
obowiązku świadczenia (zob. np. art. 833 i 834 k.c.). Wskazany punkt widzenia 
pozwala zarysować pewną analogię zarówno do art. 82 ust. 1 u.e.r., którego wykład-
nia – zgodnie z przytoczonym orzeczeniem – nie wyklucza przyznania świadczenia 
z uwagi na śmierć danej osoby (wypełniającą klauzulę „szczególnie uzasadnionego 
przypadku”), jak i art. 83 ust. 1 u.e.r. statuującego wprost dopuszczalność przyzna-
nia świadczenia członkom rodziny po śmierci ubezpieczonego. W takich sytuacjach 
podmiotami wnioskującymi są osoby żyjące, choć świadczenie jest powiązane 
z osobami zmarłymi. Wreszcie osobą mogącą otrzymać omawiane świadczenie jest 
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podmiot, który – gdyby nie okoliczności skutkujące przyznaniem kulancji, a nie 
świadczenia w zwykłym trybie – byłby uprawnionym do odszkodowania w związku 
ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 822 
§ 4 k.c.) [Izba Skarbowa w Gdańsku, 2005].

Konstrukcja art. 82 ust. 1 u.e.r. nie wprowadza jakichkolwiek przesłanek pod-
miotowych, zawężających krąg osób uprawnionych do przyznania świadczenia na 
specjalnych warunkach. Stąd też prezes RM nie jest w żaden sposób ograniczony 
w przedmiotowym wyborze67.

Odmiennie kształtuje się sytuacja na gruncie art. 83 ust. 1 u.e.r., gdyż emerytura 
lub renta może być przyznana wyłącznie ubezpieczonemu lub pozostałym po nim 
członkom jego rodziny. Na mocy art. 4 pkt. 13 tego aktu ubezpieczonym jest – okre-
ślona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych – osoba podlegająca ubez-
pieczeniom emerytalnemu i rentowym, jak również osoba, która przed dniem wejścia 
w życie u.e.r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, 
z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników. Zestawiając powyższe, za ubez-
pieczonego w rozumieniu art. 83 ust. 1 u.e.r. należy uznać każdego (z uwzględnieniem 
wskazanego wyłączenia), kto kiedykolwiek i przez jakikolwiek okres był ubezpieczo-
ny68. W rezultacie świadczenie wyjątkowe nie może być przyznane osobie, która ni-
gdy nie podjęła żadnej działalności stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych69.

Członkami rodziny są – wymienione w art. 67 u.e.r. – osoby70, które muszą spełniać 
warunki przewidziane w art. 68–71 tego aktu. Należą do nich: dzieci własne, dzieci 
drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzyma-
nie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (z wyłącze-
niem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej 
lub rodzinnego domu dziecka), małżonek (wdowa i wdowiec) czy rodzice.

Podsumowując, pod względem podmiotowym kulancja jest bliższa świadcze-
niom przyznawanym przez prezesa ZUS niż emeryturom lub rentom z art. 82 u.e.r. 
We wskazanych przypadkach istnieje bowiem konieczność powiązania podmiotu 
uprawnionego odpowiednio z umową ubezpieczenia czy faktem bycia ubezpieczo-
nym na gruncie ubezpieczeń społecznych. Z tego punktu widzenia można podnieść, 
że świadczenia pozostające w kompetencji prezesa RM są oderwane (nieistotne) od 
stosunku ubezpieczenia.

5. Charakter świadczenia

W piśmiennictwie kulancja uznawana jest za odszkodowanie lub inne świadczenie 
ubezpieczeniowe [Kowalewski, Serwach 2008; Orlicki 1998]. Takie ujęcie ma pod-
kreślać odrębność przedmiotowej instytucji od bezpłatnego świadczenia darczyńcy 
wynikającego z umowy darowizny czy działalności charytatywnej zakładów ubez-

67 Wyrok NSA z dnia 4 stycznia 2012 r. (I OSK 1951/11, Legalis).
68 Wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2001 r. (II SA 301/00, LEX nr 53789).
69 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 października 2007 r. (II SA/Wa 808/07, Legalis).
70 Wyrok NSA z dnia 7 września 2000 r. (II SA 882/00, LEX nr 56610).

M. Marszelewski



74

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 27 (1/2018)

pieczeń. Mimo dokonanego rozróżnienia, słusznie dostrzeżono – trudny do uchwy-
cenia i przekonującego rozstrzygnięcia – aspekt kazualności kulancji. Ujawnia się 
on w sytuacji, gdy ubezpieczyciel wie (bez jakichkolwiek wątpliwości), że nie jest 
zobowiązany do spełnienia świadczenia (np. z powodu oczywistego, rażącego nie-
dbalstwa ubezpieczonego), lecz w drodze wyjątku decyduje się je wypłacić. W każ-
dym takim przypadku nie działa on causam solvendi, ponieważ nie można zwolnić 
się z nieistniejącego długu. Na gruncie kauzalności zatem kulancję ciężko zakwali-
fikować jako świadczenie stricte ubezpieczeniowe, co istotnie zbliża ją do darowi-
zny i powoduje kolejne wątpliwości dotyczące ewentualnych następstw zaistniałego 
stanu rzeczy [Kowalewski, Serwach 2008]71.

Odmiennie, jak się zdaje, kwalifikować należy stany faktyczne, w których ubezpie-
czyciel – ze względu na sporny charakter zdarzenia losowego – nie jest pewien swojej 
odpowiedzialności. W takich okolicznościach istnieje przynajmniej szansa, że speł-
niając świadczenie, działa on w celu zwolnienia się z obowiązku, a przedmiotowe 
sytuacje zdecydowanie trudniej jest utożsamiać z darowizną i związaną z nią causa.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 październi-
ka 2009 r.72, emerytury lub renty z art. 83 u.e.r. kwalifikuje się jako świadczenia 
ubezpieczeniowe, a nie socjalne. Przytoczona teza jest o tyle istotna, iż niezależenie 
od stażu ubezpieczeniowego wnioskodawcy zarówno one, jak i emerytury i renty 
przyznawane przez prezesa RM finansowane są z budżetu państwa (art. 84 u.e.r.). 
W doktrynie przedmiotu – z kolei – wyrażono stanowisko, zgodnie z którym świad-
czenia z art. 82 i 83 u.e.r. mają charakter mieszany, tj. ubezpieczeniowo-pomocowy 
[Kisielewicz 2001]. Wskazane ujęcie jest niekiedy zawężane wyłącznie do art. 83 
omawianego aktu i akcentuje się, iż emerytury i renty pozostające w gestii prezesa 
RM są oderwane od jakichkolwiek kryteriów formalnych [Bartnicki 2009]73. Pod-
kreśla się również wprost, że choć ostatnie z nich są świadczeniami prawa ubezpie-
czeń społecznych, to nie mają jednak charakteru ubezpieczeniowego, lecz socjalny. 
Przejawia on się dopuszczalnością kompensowania skutków zdarzeń nadzwyczaj-
nych, wykraczających poza przewidziane w prawie rodzaje ryzyka socjalnego [Ba-
bińska-Górecka 2016].

Na gruncie orzecznictwa – z kolei – odmówiono szczególnym emeryturom i rentom 
charakteru socjalnego74. Także analiza zaprezentowanych wcześniej przesłanek przy-
znania przedmiotowych świadczeń prowadzi do konstatacji, iż nie są to świadczenia 
71 Jednocześnie, odmawia się kwalifikowania kulancji jako darowizny lub formy sponsoringu zakładu 
ubezpieczeń na rzecz swojego klienta. Skądinąd słuszne tezy o konieczności umotywowania kulancji 
i zachowania reguł kupieckiej przyzwoitości czy reguł uczciwego obrotu nie wydają się rozwiązywać 
ostatecznie zasygnalizowanego problemu [Orlicki 1998].
72 I OSK 390/09, Legalis.
73 W piśmiennictwie słusznie zauważono, iż emerytury i renty z art. 82 i 83 u.e.r. – pomimo prima facie 
podobieństw – stanowią w istocie dwa różne rodzaje świadczeń. Co więcej, w przypadku tych pozosta-
jących w kompetencji prezesa RM postuluje się nawet ich wyłączenie z zakresu u.e.r. [Koczur 2015].
74 Por. np. przywoływany już wyrok NSA z dnia 12 marca 2002 r.; wyrok WSA w Warszawie z dnia 
26 lutego 2014 r. (II SA/Wa 1930/13, Legalis); wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
(II SA/Wa 151/14, Legalis); wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. (II SA/Wa 473/16, 
Legalis).
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stricte socjalne. Ponadto – w odniesieniu do emerytur i rent pozostających w gestii 
prezesa ZUS – wyrażono pogląd, iż nie służą one celom odszkodowawczym75. Ana-
logicznie jest w przypadku świadczeń z art. 82 u.e.r., które nie mają charakteru kom-
pensacyjnego i nie służą wyrównaniu wyrządzonych krzywd lub uszczerbków76.

Kulancja ubezpieczeniowa, która wynika wszak ze stosunku prywatnoprawnego, 
nie może być rozpatrywana w charakterze świadczenia socjalnego. Jest to świad-
czenie wyłącznie (i co najwyżej) ubezpieczeniowe, a fakt kierowania się przy jego 
przyznaniu przesłankami socjalnymi, nie prowadzi do zmiany w przedmiotowym 
zakresie. 

Świadczenia z art. 83 u.e.r. – pomimo powiązania ze stażem ubezpieczeniowym 
– nie do końca stanowią ekwiwalent za opłacone składki ubezpieczeniowe [Pra-
sołek 2013]. Brak ekwiwalentności staje się jeszcze bardziej widoczny na gruncie 
specjalnych emerytur i rent z art. 82 przedmiotowego aktu. W kontekście tych norm, 
a zwłaszcza art. 82 u.e.r. podkreślono, iż stanowią one „wprost unikalny przykład 
nadużywania instytucji ubezpieczeniowych w celach niezgodnych z zasadą, według 
której tytuł do świadczeń z funduszu ubezpieczeń społecznych mają wyłącznie oso-
by, które do jego powstania się przyczyniły” [Zieliński 2001].

Podobnie relacji zachodzącej pomiędzy – na ogół wielokrotnie niższą – składką 
a świadczeniem ubezpieczyciela – w pewnym uproszczeniu i abstrahując od wyraża-
nych w piśmiennictwie poglądów – nie można uznać za obiektywnie ekwiwalentną. 
Wskazaną zależność ciężko jest zaobserwować także w przypadku, gdy kulancja 
stanowi jedynie część świadczenia, które byłoby wypłacone w zwykłym trybie. Co 
więcej, gdy ubezpieczyciel przyznaje kulancję mimo pewności, iż nie ponosi odpo-
wiedzialności za dane zdarzenie, to w ogóle nie można mówić o jakiejkolwiek relacji 
pomiędzy świadczeniem a składką, ponieważ odnosi się ona wyłącznie to zdarzeń 
losowych objętych umową ubezpieczenia. Jednocześnie w kontekście omawianego 
świadczenia trudniej podzielić pogląd, iż mamy do czynienia z nadużyciem insty-
tucji ubezpieczeniowych z powodu braku przyczynienia się do powstania funduszu 
ubezpieczeniowego zakładu. Fakt opłacenia pełnej wysokości składki powoduje, iż 
ubezpieczający wywiązał się w pełni ze swoich obowiązków w tym zakresie.

Emerytury i renty z art. 82 i 83 u.e.r., tak jak modelowo rozumiana kulancja, mają 
charakter pieniężny. Jednocześnie w odniesieniu do ostatniego przypadku podkre-
ślono, że w świetle art. 805 § 2 k.c. możliwe jest – przynajmniej w teorii – uznanie 
za kulancję świadczenia rzeczowego bądź rozważenie restytucji naturalnej [Fuchs 
2009]. Przytoczona norma, chociaż zawiera otwarty katalog świadczeń ubezpieczy-
ciela, expressis verbis wskazuje na dopuszczalność – przy ubezpieczeniu osobowym 
– zapłaty renty. W rezultacie również w teorii nie można wykluczyć przyznania ku-
lancji mającej postać świadczenia okresowego, jakim jest renta. Takie ujęcie kulan-
cji upodabniałaby ją do emerytur i rent na gruncie ubezpieczeń społecznych. Z dru-
giej strony renta specjalna z art. 82 u.e.r. może być niekiedy płatna jednorazowo, co 
pozwala nakreślić analogię do świadczenia ex gratia.
75 Wyrok WSA z dnia 18 października 2016 r. (II SA/Wa 791/16).
76 Przywoływany już wyrok NSA z dnia 6 marca 2008 r.
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6. Podatkowe aspekty kulancji i świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.f.)77, kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi m.in. ubezpieczeń 
związanych z funduszami kapitałowymi) są wolne od podatku dochodowego. Ogól-
ne ujęcie powyższej normy oraz ścisłe wyliczenie rodzajów dochodów wyłączo-
nych z przedmiotowego zwolnienia (i nieuwzględnienie w tym obrębie kulancji) 
jest postrzegane – w licznych indywidualnych interpretacjach podatkowych78 – jako 
podstawa zwolnienia świadczenia ex gratia z opodatkowania. W tym kontekście 
podnosi się, iż kulancja bezsprzecznie wynika z uprzednio zawartej umowy ubez-
pieczenia, a bez jej zawarcia nie byłaby w ogóle dopuszczalna [Dyrektor Izby Skar-
bowej w Warszawie 2014].

Warto odnotować, że w omawianej kwestii wyrażono również twierdzenie odmien-
ne, zgodnie z którym kulancja nie jest odszkodowaniem i nie korzysta ze zwolnienia 
przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 4 u.p.d.f. Stąd też uzyskane świadczenie należy 
zakwalifikować jako podlegający opodatkowaniu przychód pochodzący z innych 
źródeł [Izba Skarbowa w Gdańsku 2005].

O ile bezsprzecznie pierwszy ze wskazanych poglądów jest dominujący i bar-
dziej aktualny, o tyle warto zastanowić się, czy jest on na pewno słuszny. W jego 
obrębie nie dochodzi bowiem do rozróżnienia kulancji jako świadczenia wypłaco-
nego przez zakładu ubezpieczeń w sytuacji, w której jest on przekonany o fakcie, 
iż nie ponosi odpowiedzialności za dane zdarzenie losowe, od stanu faktycznego, 
w którym nie jest tego pewien i wypłaca przedmiotowe świadczenie, aby – przykła-
dowo – uniknąć wdania się w spór. Istotna różnica zachodząca pomiędzy kulancją 
a świadczeniem ubezpieczyciela przyjmującego swoją odpowiedzialność za wypa-
dek ubezpieczeniowy wymaga zdaniem autora szerszego rozważenia w kontekście 
ewentualnego zwolnienia od podatku dochodowego. Niewątpliwe utrudnienie wy-
nika z różnych i wzajemnie nakładających się postaci kulancji oraz braku niebu-
dzącego wątpliwości określenia jej konstrukcji i relacji do umowy ubezpieczenia. 
Dokonywanie tych czynności przez podmioty wyspecjalizowane przede wszystkim 
w dziedzinie prawa podatkowego może stanowić kolejną trudność w kontekście 
analizowanej kwestii.

Emerytury i renty przyznawane na podstawie art. 82 i 83 u.e.r. stanowią – zgodnie 
z art. 10 ust. 1 pkt 1 u.p.d.f. – źródło przychodów i podlegają opodatkowaniu na 
zasadach ogólnych. W rezultacie na gruncie podatkowym nie różnią się one od eme-
rytur i rent uzyskanych w zwykłym trybie.

77 Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 200.
78 Por. np. [Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 2015; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 2015a, 
2015b].
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7. Wnioski

Spośród licznych podobieństw pomiędzy kulancją ubezpieczeniową oraz emery-
turami i rentami przyznawanymi w trybie szczególnym na podkreślenie zasługuje 
zwłaszcza ich tożsamy społeczno-ekonomiczny cel. Z tego punktu widzenia omó-
wione instytucje można kwalifikować w kontekście ewentualnych mechanizmów 
zapobiegających zupełnie wyjątkowym, skrajnym sytuacjom na gruncie właściwych 
obszarów prawa.

Jeżeli chodzi o bezpośrednią relację między przeanalizowanymi świadczeniami, to 
kulancja dyspensyjna jest bliższa emeryturom i rentom z art. 83 u.e.r. Pomimo pew-
nych – niewystępujących przy kulancji – ograniczeń tych ostatnich, kluczowa jest 
konieczność powiązania danej osoby odpowiednio ze stosunkiem ubezpieczenia lub 
z systemem ubezpieczeń społecznych. Natomiast świadczenia przyznawane przez 
prezesa RM – chociaż zbieżne na pewnych płaszczyznach z omawianą instytucją – 
łatwiej utożsamiać z oderwaną od stosunku ubezpieczenia kulancją marketingową. 
W rezultacie nie wydaje się zasadne przyjmowanie a priori zupełnej odmienności 
i pomijanie szczególnych emerytur i rent jako pewnego korelatu kulancji na gruncie 
systemu zabezpieczenia społecznego i odwrotnie.

Doświadczenia płynące ze stosowania art. 83 u.e.r. mogą stanowić cenny punkt 
odniesienia w przypadku postulowanych prób normatywnego uregulowania kulan-
cji. Pomimo daleko idącego ukształtowania tej ostatniej przez praktykę, nadal mamy 
do czynienia z licznymi wątpliwościami, począwszy od kwestii definicyjnych. 
W kontekście powyższego również art. 82 u.e.r. może odegrać ważną rolę, chociaż-
by w aspekcie negatywnym, przy wyznaczaniu granic kulancji ubezpieczeniowej.
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of discussed benefits. Moreover, case law in the field of analysed issues is considered. 
As a result, the hypothesis posed at the beginning of the article, concerning some similarities 
between compared institutions, has been confirmed.
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Streszczenie. Reforma kapitałowego filaru społecznego ubezpieczenia emerytalnego z 2011 r. 
wprowadziła dotychczas nieznaną w prawie ubezpieczeń społecznych instytucję subkonta, na 
którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest zobowiązany ewidencjonować informa-
cję o zwaloryzowanej wysokości części składek na ubezpieczenie emerytalne opłaconych za 
ubezpieczonego. Głównym celem prowadzenia subkonta ZUS jest wykorzystanie informacji 
o zewidencjonowanych tam środkach do obliczenia okresowej emerytury kapitałowej, jak 
również emerytury realizowanej z funduszu emerytalnego w ramach Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (FUS), wypłaty środków zewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczonego 
w przypadku jego śmierci przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz obliczenia wysoko-
ści wypłaty gwarantowanej w przypadku śmierci ubezpieczonego przed upływem trzech lat 
od momentu rozpoczęcia pobierania świadczenia emerytalnego.
Cel prowadzenia subkonta ZUS oraz uwarunkowania prawne jego funkcjonowania są ele-
mentami, które bezpośrednio narzucają podstawowe funkcje subkonta ZUS. Należy tu wska-
zać takie funkcje, jak: ewidencyjno-kontrolna, emulacji inwestycji obligacyjnych Otwartych 
Funduszy Emerytalnych oraz ochronna. Powyższy zbiór nie wyczerpuje jednak katalogu 
funkcji, jakie faktycznie pełni subkonto ZUS. Można tu jeszcze wskazać funkcje dodat-
kowe, takie jak: łagodzenia negatywnych odczuć społecznych związanych z utratą przez 
ubezpieczonych poczucia prawa własności do środków zgromadzonych na rachunkach OFE 
oraz ograniczania tempa przyrostu państwowego długu publicznego. Niniejsze opracowanie 
zawiera szczegółowy opis oraz analizę wyżej wymienionych funkcji subkonta ZUS wraz 
z wnioskami de lege ferenda.

Słowa kluczowe: subkonto, system emerytalny, ubezpieczenia społeczne, Otwarte Fundusze 
Emerytalne.
Kody JEL: H55, J26, K31.

1. Wstęp

Reforma kapitałowego filaru społecznego ubezpieczenia emerytalnego z 2011 r. 
wprowadziła dotychczas nieznaną w prawie ubezpieczeń społecznych instytucję 

1 Kontakt z autorem: Sebastian Jakubowski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wro-
cławski, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, Polska, e-mail: sebastian.jakubowski@uwr.edu.pl.



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 27 (1/2018)

81S. Jakubowski

subkonta, na którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest zobowiązany 
ewidencjonować informację o zwaloryzowanej wysokości części składek na ubez-
pieczenie emerytalne opłaconych za ubezpieczonego. Subkonto ZUS regulowane 
jest przepisem art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (dalej: u.s.u.s.)2. Subkonto jest swoistym urządzeniem ewidencyj-
nym, które służy rejestracji wysokości składek uiszczanych za ubezpieczonego. Ma 
ono charakter indywidualny i dla każdego ubezpieczonego prowadzi się tylko jedno 
konto, które jest oznaczane numerem identyfikacyjnym PESEL [Dzienisiuk 2013, 
s. 320].

Głównym celem prowadzenia subkonta ZUS jest wykorzystanie informacji o ze-
widencjonowanych tam środkach do obliczenia okresowej emerytury kapitałowej, 
a w dalszej kolejności – emerytury realizowanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (FUS), wypłaty środków zewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczonego 
w przypadku jego śmierci przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz oblicze-
nia wysokości wypłaty gwarantowanej w przypadku śmierci ubezpieczonego przed 
upływem trzech lat od momentu rozpoczęcia pobierania świadczenia emerytalnego.

Cele niniejszego opracowania to wyodrębnienie, szczegółowy opis oraz analiza 
funkcji subkonta ZUS, zarówno tych podstawowych, jak i faktycznych – dodatko-
wych. Podstawowe funkcje subkonta ZUS wynikają bezpośrednio z celów, jakie 
stoją przed tą instytucją prawną. Należy tu wskazać funkcje ewidencyjno-kontrolną, 
emulacji inwestycji obligacyjnych Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) oraz 
ochronną. Zbiór ten nie wyczerpuje jednak katalogu funkcji faktycznie wypełnianych 
przez subkonto. Można tu wskazać jeszcze na funkcje dodatkowe, takie jak: funkcja 
łagodzenia negatywnych odczuć społecznych związanych z utratą przez ubezpie-
czonych poczucia prawa własności do środków zgromadzonych na rachunkach OFE 
oraz funkcja ograniczania tempa przyrostu państwowego długu publicznego. 

Zastosowane metody badawcze w niniejszym opracowaniu to dogmatycznopraw-
na analiza obowiązujących przepisów oraz metoda ekonomicznej analizy prawa 
[Nieborak 2016, s. 57-74].

2. Funkcja ewidencyjno-kontrolna (informacyjna)

Podstawową funkcją subkonta ZUS jest funkcja ewidencyjno-kontrolna (informa-
cyjna), polegająca na ewidencji i kontroli przebiegu ubezpieczenia emerytalnego 
ubezpieczonego. Należy dodać, że funkcję tą pełnią również indywidualne konto 
ZUS (tzw. pierwszy filar) oraz rachunek członka w OFE.

Do zakresu przedmiotowego środków ewidencjonowanych na subkoncie ZUS na-
leży przede wszystkim część składki na ubezpieczenie emerytalne. Jest ona oblicza-
na zgodnie z art. 22 ust. 3 u.s.u.s. [Gudowska, Strusińska-Żukowska 2014, s. 394-
410]. W przypadku odprowadzania składki do OFE część składki ewidencjonowana 
na subkoncie ZUS wynosi 4,38% podstawy wymiaru. Natomiast w przypadku nie-
odprowadzania lub zaprzestania odprowadzania składki do OFE część składki ewi-
2 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.
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dencjonowana na subkoncie ZUS wynosi 7,30% podstawy wymiaru. Informacje te 
stanowią zapis elektroniczny na temat wartości składek (środków etc.) emerytal-
nych, które stanowią przychód FUS. Z dokonaniem tego zapisu nie wiąże się proces 
akumulacji środków, z których ma być wypłacana okresowa emerytura kapitało-
wa. Pokrycie wypłaty wynikającej z zapisu na subkoncie będzie również pochodzić 
z funduszu emerytalnego FUS [Pacud 2012, s. 19].

Podstawowym celem ewidencjonowania środków na subkontach ZUS jest wyko-
rzystanie tych informacji do obliczenia wysokości najpierw okresowych emerytur 
kapitałowych, a na kolejnym etapie, po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku 
65 lat, emerytur realizowanych z funduszu emerytalnego w ramach FUS. 

W regulacji prawnej okresowej emerytury kapitałowej sprecyzowane są wszystkie 
istotne elementy świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Po pierwsze, przesłan-
ki powstania uprawnienia, którymi są osiągnięcie wieku emerytalnego określone-
go w art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (dalej: 
u.e.k.)3 [Antonów 2014, s. 869-870]. Od dnia 1 października 2017 r. wiek ten został 
obniżony do 60 lat. Po drugie, zakres podmiotowy: członek OFE poniżej 65. roku 
życia, który ma ustalone prawo do emerytury z FUS. Po trzecie, sposób ustalania 
wysokości wypłaty, gdzie wysokość okresowej emerytury kapitałowej oblicza się 
przez podzielenie kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie w ostatnim 
dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, 
i średniego dalszego trwania życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na 
emeryturę danego ubezpieczonego, ustalonego według zasad określonych w art. 26 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (dalej: u.e.r.)4 [Bińczycka-Majewska, Włodarczyk 2015, s. 29-67]. 
Po czwarte, sposób realizacji prawa do świadczenia wskazujący na jego okresowy 
charakter. 

Stan subkonta pomniejsza się o kwoty wypłacanych okresowych emerytur kapita-
łowych (art. 40a ust. 3 u.s.u.s. w zw. z art. 7 ust. 1 u.e.k.). Pomniejszenia dokonuje 
się na dzień wypłacenia kolejnych emerytur. Po osiągnięciu przez ubezpieczonego 
wieku 65 lat środki zewidencjonowane na subkoncie uwzględnia się przy obliczaniu 
emerytury realizowanej z funduszu emerytalnego w ramach FUS. Jest to moment, 
w którym subkonto ostatecznie wypełnia swoją główną funkcję ewidencyjno-kon-
trolną i traci sens dalsze jego prowadzenie dla danego ubezpieczonego. 

3. Funkcja emulacji inwestycji obligacyjnych OFE

Drugą podstawową funkcją subkonta ZUS jest emulacja inwestycji obligacyjnych 
OFE. 

Przeniesienie wyrażonych obligacyjnymi zobowiązaniami Skarbu Państwa (SP) 
części uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE do ZUS w lutym 2014 r. 
wiązało się z radykalną zmianą limitów inwestycyjnych ciążących na OFE [Pacud 
3 Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1097, z późn. zm. 
4 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1383, z późn. zm. 
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2013, s. 76-98]. Przede wszystkim wprowadzony został dla OFE zakaz inwestycji 
aktywów w obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez SP, Naro-
dowy Bank Polski (NBP), rządy lub banki centralne państw będących członkami UE 
lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub członka-
mi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także w pożyczki 
i kredyty, udzielane tym podmiotom [Zawadzka 2016b, s. 62-80]. Zakaz ten obejmu-
je również obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia 
pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez SP, NBP, rządy lub banki centralne 
państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD, 
a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmio-
ty – art. 141 ust. 1 pkt 1–4 w zw. z art. 141 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (dalej: u.o.f.f.e.)5. Podob-
nie rzecz ma się z obligacjami, bankowymi papierami wartościowymi lub listami 
zastawnymi emitowanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) (art. 141 
ust. 1 pkt 33 i 34 w zw. z art. 141 ust. 2 u.o.f.f.e.). Ustawodawca, wdrażając te 
zmiany, przewidział okres na dostosowanie portfeli OFE do nowych limitów inwe-
stycyjnych [Jakubowski, Zawadzka 2015, s. 170-182]. Do dnia 4 lutego 2016 r. OFE 
mogły posiadać w swoich aktywach skarbowe papiery wartościowe, obligacje na 
rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) emitowane przez BGK i bankowe 
papiery wartościowe emitowane przez BGK gwarantowane przez SP, które zostały 
nabyte przed dniem 4 lutego 2014 r. i nie zostały przekazane do ZUS (art. 32 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad 
wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE – dalej: ustawa nowelizująca 
z 2013 r.)6. Od lutego 2016 r. – w związku z zakończeniem okresu przejściowego 
związanego z zakazem lokat w obligacje skarbowe – OFE nie posiadają skarbowych 
dłużnych papierów wartościowych w swoich portfelach (tabela 1).

Tabela 1. Udział skarbowych dłużnych papierów wartościowych oraz dłużnych
papierów wartościowych emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
w aktywach netto OFE (w procentach)

Emitent 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skarb 
Państwa 62,88 61,91 59,73 73,45 61,61 52,36 52,93 44,80 42,30 0,70 0,30 0,00

BGK 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 4,23 6,07 7,10 6,40 0,90 1,10 1,40

Wszystkie 
dłużne 
papiery 

wartościowe

64,60 63,06 62,36 76,76 67,52 59,82 63,66 57,60 52,90 9,50 9,70 10,10

Źródło: opracowanie własne na podstawie [KNF 2016, 2017].

5 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 870 z późn. zm.
6 Dz. U. z 2013 r., poz. 1717.
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Zakazowi inwestycji aktywów w skarbowe instrumenty dłużne oraz w instrumen-
ty dłużne gwarantowane przez SP towarzyszyło ukierunkowanie inwestycji OFE 
w akcje [Zawadzka 2016c, s. 40-61]. Artykuł 35 ustawy nowelizującej z 2013 r. na-
rzucił OFE minimalny limit inwestycji w udziałowe papiery wartościowe. Do dnia 
31 grudnia 2014 r. łączna wartość lokat aktywów OFE w udziałowe papiery warto-
ściowe nie mogła być mniejsza niż 75%. Limit ten był systematycznie obniżany, by 
całkowicie wygasnąć dnia 1 stycznia 2018 r. (tabela 2).

Tabela 2. Minimalna część aktywów OFE, która powinna być ulokowana w udziało-
wych papierach wartościowych (w procentach)

Rok 2014 2015 2016 2017 2018

Udział w aktywach OFE (%) 75,0 55,0 35,0 15,0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 35 ustawy nowelizującej z 2013 r. 

Niemniej jednak pomimo liberalizacji polityki inwestycyjnej OFE udziałowe pa-
piery wartościowe wciąż dominują w portfelach inwestycyjnych OFE (tabela 3).

Tabela 3. Podstawowe kategorie lokat w portfelu OFE

Podstawowe kategorie lokat 12.2013 01.2014 02.2014 12.2014 12.2015 12.2016 03.2017

Papiery dłużne gwarantowane
przez Skarb Państwa

mld 18,0 18,0 0,9 0,2 0,1 0,0 0,0 

% 6,0 6,1 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0

Krajowe instrumenty dłużne 
pozaskarbowe

mld 12,0 11,0 12,0 13,0 13,0 14,0 14,0 

% 4,0 3,8 7,9 8,6 9,0 9,0 8,0

Papiery wartościowe Skarbu 
Państwa

mld 127,0 135,0 1,0 1,0 0,4 0,0 0,0 

% 42,3 45,4 0,8 0,7 0,3 0,0 0,0

Krajowe instrumenty udziałowe
mld 121,0 121,0 123,0 118,0 106,0 116,0 131,0 

% 40,4 40,6 83,7 79,9 76,0 76,0 79,0

Lokaty poza granicami kraju
mld 4,0 5,0 5,0 5,0 11,0 11,0 11,0 

% 1,4 1,7 3,6 3,9 8,0 7,0 7,0

Depozyty w bankach krajowych
mld 18,0 7,0 5,0 10,0 9,0 11,0 11,0 

% 5,9 2,4 3,4 7,0 7,0 7,0 6,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie [KNF 2018].

Ta radykalna zmiana polityki inwestycyjnej miała według reformatorów na celu 
uczynienie z OFE „rzeczywistego kapitałowego elementu systemu emerytalnego” 
[MPiPS 2013, s. 7]. Zgodnie z tą filozofią inwestycje OFE w obligacje SP zastąpione 
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zostały ewidencjonowaniem środków na subkoncie ZUS, natomiast samo subkonto 
ma być swoistym emulatorem inwestycji OFE w skarbowe instrumenty dłużne oraz 
instrumenty dłużne gwarantowane przez SP. Dlatego też zastosowany tam poziom 
waloryzacji nie jest powiązany ani ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsump-
cyjnych (waloryzacja cenowa), ani ze wskaźnikiem wzrostu przeciętnych wynagro-
dzeń (waloryzacja płacowa) [Nerka 2015, s. 66]. Obecnie poziom waloryzacji środ-
ków ewidencjonowanych na subkoncie ZUS jest równy średniorocznej dynamice 
wartości produktu krajowego brutto (PKB) w cenach bieżących za okres ostatnich 
5 lat poprzedzających termin waloryzacji (art. 40c–40d u.s.u.s.).

Dzięki oparciu drugiego filaru ubezpieczenia emerytalnego nie tylko na OFE, które 
mają charakter funduszy akcyjnych [Zawadzka 2009, s. 185-190], ale również na 
subkoncie ZUS uniknięto jak dotąd wysokiej zmienności i podatności kapitałowe-
go filaru ubezpieczenia emerytalnego na wahania indeksów giełdowych [Zawadzka 
2016a, s. 18-25]. Dlatego subkonto ZUS z perspektywy ubezpieczonego pełni funkcję 
alternatywy dla obligacyjnych inwestycji OFE i można doszukiwać się w jego funk-
cjonowaniu charakteru swoistego emulatora inwestycji OFE w skarbowe instrumen-
ty dłużne oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Dzieje się 
tak pomimo zastosowania w ramach subkonta ZUS metody repartycyjnej, a nie kapi-
tałowej. Oznacza to, że zapisy na subkoncie mają charakter wyłącznie ewidencyjny 
i brak tam jakichkolwiek realnych środków finansowych [Ślebzak 2009, s. 73]. 

Z perspektywy systemu finansowego państwa kluczowe znaczenie ma natomiast 
zamiana obligacji Skarbu Państwa uprzednio wchodzących w skład portfela inwe-
stycyjnego OFE na ekspektatywy emerytalne mające formę zapisu ewidencyjnego 
na subkoncie ZUS. Ekspektatywy emerytalne nie są obecnie uwzględniane przy ob-
liczaniu długu publicznego, natomiast obligacje SP, uprzednio wchodzące w skład 
portfela inwestycyjnego OFE, były zaliczane do długu publicznego w Polsce [Wan-
toch-Rekowski 2014, s. 213-233].

4. Funkcja ochronna

Trzecią podstawową funkcją, jaką pełni subkonto ZUS, jest funkcja ochronna. Na-
leży podkreślić, że nie jest ona tożsama z funkcją ochronną ubezpieczeń społecz-
nych, która ma na celu ochronę ubezpieczonego przed ziszczeniem się ryzyka so-
cjalnego (np. dożycia wieku emerytalnego i utraty zdolności do świadczenia pracy) 
[Antonów 2011a, s. 46]. W przypadku funkcji ochronnej subkonta ZUS ma ono być 
mechanizmem ochrony kapitału emerytalnego, czy też bardziej precyzyjnie – eks-
pektatyw emerytalnych.

Do listopada 2014 r. środki zgromadzone i trzymane na rachunku członka OFE, 
obok środków zapisanych na subkoncie, były wykorzystywane do wyliczania i wy-
płacania okresowej emerytury kapitałowej (art. 24 w zw. z art. 27 u.e.k. w brzmieniu 
sprzed dnia 1 lutego 2014)7. Reforma drugiego filaru ubezpieczenia emerytalnego 
z 2014 r., a konkretnie art. 4 pkt. 12 ustawy nowelizującej z 2013 r., wprowadził 
7 Dz. U. z 2008 r., nr 228, poz. 1507.
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stopniowe przenoszenie środków zgromadzonych na rachunku członka OFE na sub-
konto w ZUS, wraz ze zbliżaniem się członka OFE do wieku emerytalnego [Bielaw-
ska 2016, s. 3-17]. 

Zgodnie z art. 22 ust. 3d u.s.u.s. ZUS zaprzestaje odprowadzania składek na rachu-
nek członka w OFE w związku z ukończeniem przez danego ubezpieczonego wieku 
niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 u.e.r. Jednocześnie 
na podstawie art. 100c u.o.f.f.e. ZUS informuje OFE o obowiązku rozpoczęcia procesu 
systematycznego przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka OFE 
na fundusz emerytalny FUS [Wantoch-Rekowski 2015, s. 227-235]. Każdego mie-
siąca na rachunku członka w OFE umorzeniu podlega liczba jednostek rozrachunko-
wych, która stanowi iloraz całkowitej liczby jednostek rozrachunkowych na rachunku 
członka i liczby miesięcy pozostających do osiągnięcia wieku emerytalnego przez 
danego ubezpieczonego. W miesiącu, w którym ubezpieczony osiągnie wiek emery-
talny, następuje umorzenie ostatnich jednostek rozrachunkowych pozostających na 
rachunku członka w OFE. Środki przekazywane w ten sposób na fundusz emerytalny 
FUS ewidencjonowane są na subkoncie ubezpieczonego (art. 22 ust. 3 u.s.u.s.).

Celem wprowadzenia procesu umarzania jednostek rozrachunkowych, przeka-
zywania tych środków pieniężnych do FUS i ewidencjonowania ich na subkoncie 
jest ochrona ubezpieczonego przed „ryzykiem złej daty”. Mechanizm ten określany 
jest jako „suwak bezpieczeństwa”. W ten sposób subkonto ZUS ma pełnić funk-
cję ochronną wobec kapitału emerytalnego (ekspektatyw emerytalnych) i zabezpie-
czać ubezpieczonego przed ryzykiem spadku wartości jednostek rozrachunkowych 
w ostatnich latach aktywności zawodowej członka OFE [Banaszczak-Soroka 2014, 
s. 223-245]. Dlatego też obecnie tylko środki zapisane na subkoncie są wykorzysty-
wane do wyliczenia okresowej emerytury kapitałowej (art. 24 u.e.k.).

5. Funkcja łagodzenia negatywnych odczuć społecznych
związanych z utratą przez ubezpieczonych poczucia prawa własności

do środków zgromadzonych na rachunkach OFE

Powiązanie przez ustawodawcę subkonta ZUS ze stosunkami prawnymi właści-
wymi dla kapitałowego filaru ubezpieczenia emerytalnego było celowym zabiegiem 
mającym na celu złagodzenie negatywnych odczuć społecznych wynikających z utra-
ty przez ubezpieczonych części środków zgromadzonych na rachunkach OFE8. 

Pierwszą płaszczyzną, na której realizowana jest funkcja łagodzenia negatywnych 
odczuć, jest objęcie środków zewidencjonowanych na subkoncie ZUS wspólnością 
majątkową. Środki te, podobnie jak środki zgromadzone na rachunku członka OFE, 
podlegają podziałowi w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub ustania 
wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub 
ograniczenia wspólności ustawowej między osobą, dla której ZUS prowadzi subkon-
to a jej małżonkiem, jak również śmierci ubezpieczonego [Antonów 2011b, s. 2-7].
8 Doskonałą analizę tego mechanizmu w kontekście instytucji wypłaty gwarantowanej przedstawiła 
D. Dzienisiuk [2016, s. 5].
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Warto zaznaczyć, że objęcie wspólnością majątkową środków ewidencjono-
wanych na subkoncie ZUS budzi pewne kontrowersje i wątpliwości w literaturze 
przedmiotu [Jakubowski 2013, s. 79-83]. Wierzytelności z tytułu emerytur usytu-
owane są w majątkach osobistych małżonków. Dopiero z chwilą ich pobrania pod-
legają one zaliczeniu do majątku wspólnego małżonków [Jędrejek 2015, s. 173], 
pomimo to w przypadku środków ewidencjonowanych na subkoncie ZUS ustawo-
dawca expressis verbis objął je wspólnością majątkową małżonków. Jest to bezpo-
średnią konsekwencją wprowadzenia instytucji subkonta ZUS jako swoistej kopii 
instytucji rachunku członka w OFE. Fundamentalna różnica polega na tym, że na 
rachunku członka w OFE gromadzone i inwestowane są realne środki finansowe, co 
w pewnym stopniu przemawia za objęciem ich wspólnością majątkową. Tymczasem 
na subkoncie ZUS brak jest realnych środków finansowych, które można by ob-
jąć wspólnością majątkową. Taka konstrukcja prawna budzi poważne kontrowersje 
w doktrynie prawa ubezpieczeń społecznych i jest powszechnie krytykowana w lite-
raturze przedmiotu [Jędrasik-Jankowska 2017, s. 45-47].

Drugą i najważniejszą płaszczyzną, na której realizowana jest funkcja łagodze-
nia negatywnych odczuć społecznych związanych z utratą przez ubezpieczonych 
poczucia prawa własności do środków zgromadzonych na rachunkach OFE, jest 
przyznanie ubezpieczonemu prawa do wskazania osób uprawnionych do otrzyma-
nia środków zewidencjonowanych na jego subkoncie po jego śmierci i wypłata tych 
środków w formie gotówkowej. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1b u.s.u.s. w zw. z art. 83 ust. 1 u.o.f.f.e. ubezpieczony, któ-
ry został objęty obowiązkiem ubezpieczenia, może wskazać jedną lub więcej osób 
fizycznych uprawnionych do otrzymania środków zewidencjonowanych na sub-
koncie po jego śmierci, które nie zostały przeewidencjonowane na subkonto ZUS 
małżonka [Wantoch-Rekowski 2015, s. 430]. W przypadku śmierci ubezpieczonego 
przed osiągnięciem wieku emerytalnego kluczowe jest ustalenie, czy w momencie 
śmierci ubezpieczony pozostawał w związku małżeńskim, oraz określenie charakte-
ru stosunków majątkowych istniejących między małżonkami (art. 40e ust. 1 u.s.u.s. 
w zw. z art. 131 ust. 1 u.o.f.f.e.). Jeżeli w chwili śmierci ubezpieczony pozostawał 
w związku małżeńskim, część środków zewidencjonowanych na jego subkoncie 
ZUS jest ewidencjonowana na subkoncie tego małżonka w zakresie, w jakim środki 
te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Należy podkreślić, że 
w praktyce zewidencjonowane środki nie są wypłacane małżonkowi, ale podlegają 
przeksięgowaniu w obrębie systemu informatycznego ZUS – z subkonta ZUS ubez-
pieczonego na subkonto ZUS jego małżonka. 

Środki zewidencjonowane na subkoncie zmarłego ubezpieczonego, które nie 
zostaną wykorzystane w powyższy sposób, przekazywane są osobom wskazanym 
przez zmarłego w pisemnym oświadczeniu wskazującym beneficjentów na wypa-
dek śmierci. Natomiast w przypadku braku stosownej dyspozycji ubezpieczonego 
pozostające po nim środki wchodzą do masy spadkowej, podlegając unormowaniom 
prawa spadkowego. Wówczas to sąd w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spad-
ku określa osoby (spadkobierców) powołane do dziedziczenia środków zewiden-
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cjonowanych na subkoncie ZUS. Warto zaznaczyć, że możliwość wypłaty środków 
zewidencjonowanych na subkoncie w formie gotówkowej, zgodnie z projektem rzą-
dowym, nie miała być zastosowana do regulacji tego subkonta. Możliwość wypłaty 
zgromadzonych środków miała się ograniczać tylko do rachunku członka OFE. Osta-
tecznie ustawa nowelizująca z 2011 r. wprowadziła taką możliwość, której skutkiem 
są wysokie wypłaty gotówkowe z FUS niemające charakteru ubezpieczeniowego.

Trzecią i równie ważną płaszczyzną, na której realizowana jest funkcja łagodzenia 
negatywnych odczuć społecznych związanych z utratą przez ubezpieczonych poczu-
cia prawa własności do środków zgromadzonych na rachunkach OFE, jest wypłata 
jednorazowego świadczenia pieniężnego, zwanego „wypłatą gwarantowaną”. 

Wypłata ta ma miejsce w przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie trzech lat 
od miesiąca, od którego po raz pierwszy wypłacono ubezpieczonemu emeryturę 
(art. 25b u.e.r.). Istotne elementy tego świadczenia z ubezpieczeń społecznych to: 
po pierwsze, przesłanki powstania uprawnienia, jakimi są śmierć emeryta pobie-
rającego emeryturę w okresie trzech lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy 
wypłacono emeryturę. Po drugie, zakres podmiotowy, do którego zaliczane są osoby 
uposażone (imiennie wskazane przez emeryta), a przy ich braku – małżonek pozo-
stający ze zmarłym we wspólności ustawowej, a w przypadku jego braku – spadko-
biercy. Po trzecie, sposób ustalania wysokości wypłaty. Wypłata gwarantowana jest 
ustalana jako różnica między kwotą środków zewidencjonowanych na subkoncie 
a iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w któ-
rym po raz pierwszy wypłacono emeryturę, do końca miesiąca, w którym nastąpiła 
śmierć emeryta, oraz trzydziestej siódmej części kwoty zewidencjonowanej na tym 
subkoncie. Po czwarte, sposób realizacji prawa do świadczenia wskazujący na jego 
jednorazowy charakter [Dzienisiuk 2016, s. 6]. 

Podsumowując rozważania na temat funkcji łagodzenia negatywnych odczuć, war-
to wskazać, że objęcie środków zewidencjonowanych na subkoncie ZUS wspólno-
ścią majątkową małżonków, przyznanie ubezpieczonemu prawa do wskazania osób 
uprawnionych do otrzymania środków zewidencjonowanych na jego subkoncie po 
jego śmierci i wypłata tych środków w formie gotówkowej, a także ustanowienie 
„wypłaty gwarantowanej” są sposobami na złagodzenie negatywnych odczuć spo-
łecznych wynikających z systematycznego ograniczania zasobów kapitału zgroma-
dzonego w ramach OFE. Należy jednoznacznie podkreślić, że jest to rozwiązanie, 
które podważa obowiązujące reguły finansowania świadczeń z ubezpieczeń społecz-
nych, godzi w zasadę solidaryzmu ubezpieczonych i uszczupla zasoby FUS. Nieste-
ty, wydaje się ono dość skuteczne w swoim wpływie na odczucia społeczne.

6. Funkcja ograniczania tempa przyrostu państwowego długu publicznego

Drugą dodatkową funkcją subkonta ZUS jest jego funkcja fiskalna.
Wprowadzenie subkonta ZUS było efektem pierwszej zasadniczej reformy dru-

giego filaru ubezpieczenia emerytalnego z 2011 r. [Dybał 2014b]. Już wtedy nie 
ukrywano, że głównym celem tej reformy jest „korekta […] kwestii związanych 
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z narastaniem długu publicznego, które9 jest spowodowane koniecznością pokry-
wania niedoboru w FUS w wyniku przekazania części składki emerytalnej do OFE” 
[MPiPS 2011, s. 1]. 

Tabela 4. Planowany oraz ostateczny podział drugofilarowej składki między OFE 
i subkonto w ZUS (w procentach podstawy wymiaru)

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ostateczny podział
po dniu 1 lutego 2014 r.

OFE 7,3 2,3 2,3 2,8 3,1 3,3 3,5 2,92 

Subkonto w ZUS 0,0 5,0 5,0 4,5 4,2 4,0 4,0 4,38 

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 21 w zw. z art. 22 ustawy nowelizującej z 2011 r. oraz 
art. 22 ust. 3 u.s.u.s.

Przesunięcie części składki emerytalnej na utworzone subkonta ZUS (tabela 4), 
zmiany limitów inwestycyjnych OFE oraz wprowadzenie zachęt podatkowych do 
dodatkowego oszczędzania na emeryturę [Dybał 2016, s. 271-288] miały ograni-
czyć tempo przyrostu państwowego długu publicznego poprzez zmniejszenie kosz-
tów wprowadzenia drugiego filaru kapitałowego przy jednoczesnym zachowaniu 
neutralności tego rozwiązania dla wysokości emerytur z obowiązkowej części syste-
mu emerytalnego, a także stymulować wzrost poziomu oszczędności emerytalnych, 
a tym samym i całkowitych stóp zastąpienia [MPiPS 2011, s. 3]. Niestety, reforma 
z emerytalna z 2011 r. – m.in. na skutek utrzymywania się światowego kryzysu fi-
nansowego – nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i nie udało się powstrzymać 
narastania długu publicznego (tabela 5).

Tabela 5. Relacja długu publicznego do PKB Polski (w procentach)

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dług 
publiczny 46,6 45,0 46,4 46,9 44,2 46,3 49,4 53,1 54,1 53,7 55,7 50,2 51,1 54,4

Źródło: Eurostat.

Rosnący niedobór w FUS zdecydował o konieczności przeprowadzenia zasadni-
czej reformy OFE w 2014 r. [Dybał 2014c]. Jej kluczowymi elementami było po-
nowne obniżenie składki trafiającej do OFE, przeniesienie wyrażonych obligacyjny-
mi zobowiązaniami SP części uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE do 
ZUS oraz liberalizacja zasad polityki inwestycyjnej OFE [Dybał 2014a]. Zgodnie 
z art. 23 ustawy nowelizującej z 2013 r. w dniu 3 lutego 2014 r. nastąpił transfer 

9 Składnia oryginalna.
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51,5% aktywów OFE do ZUS. Całkowita wartość przenoszonych aktywów OFE 
wynosiła 153,1 mld zł. Wartość nominalna przekazanych do ZUS papierów warto-
ściowych wyniosła łącznie 146 mld zł, z czego:

130,2 mld zł stanowiły skarbowe papiery wartościowe; –
15,6 mld zł stanowiły obligacje emitowane przez BGK na zasadach określonych  –
w ustawie o autostradach płatnych oraz o KFD, gwarantowane przez SP10;
0,3 mld zł stanowiły inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pie- –
niężne, gwarantowane przez SP.

Ponadto OFE przekazały również do ZUS środki pieniężne o wartości 1,9 mld zł. 
Skarbowe papiery wartościowe przeniesione w ten sposób do ZUS zostały z kolei 
nabyte przez Ministra Finansów, reprezentującego SP, co umożliwiło ich umorze-
nie, a pozostałe aktywa przekazane zostały do Funduszu Rezerwy Demograficznej 
[Banaszczak-Soroka 2014, s. 223-245]. Dla porównania, na koniec 2013 r. OFE dys-
ponowały aktywami przekraczającymi 300 mld zł, a na skutek przeniesienia wyra-
żonych obligacyjnymi zobowiązaniami SP części uprawnień emerytalnych ubezpie-
czonych z OFE do ZUS w lutym 2014 r. aktywa OFE spadły do poziomu niecałych 
154 mld zł [Bielawska 2015, s. 283-292].

Co więcej, trwają obecnie prace nad kolejną reformą emerytalną w Polsce [MR 
2017], której ważnymi elementami będzie transfer 25% aktywów OFE do ZUS 
i przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne funkcjonujące w ramach rynku in-
dywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego [Rutecka-Góra 2017, s. 143-153]. 
Ponownie kluczową rolę w transferze aktywów z OFE do ZUS odegra subkonto 
ZUS, na którym zostanie zapisana równowartość umorzonych jednostek rozrachun-
kowych. W ten sposób subkonto ZUS od początku swego istnienia pełni funkcję 
ograniczania tempa przyrostu państwowego długu publicznego i jest jednym z in-
strumentów polityki fiskalnej.

7. Wnioski końcowe

Istota instytucji subkonta ZUS polega na ewidencjonowaniu części składek eme-
rytalnych, a wypłacane na jego podstawie świadczenia są finansowane repartycyj-
nie. Tym niemniej subkonto zostało przez ustawodawcę powiązane ze stosunkami 
prawnymi właściwymi dla kapitałowego filaru ubezpieczenia emerytalnego. 

Dzięki temu z jednej strony subkonto ZUS pełni funkcję ewidencyjno-kontrol-
ną, polegającą na ewidencji i kontroli przebiegu ubezpieczenia emerytalnego in-
dywidualnego ubezpieczonego. W tym kontekście należy odnotować daleko idące 
podobieństwo do indywidualnego konta ZUS (tzw. pierwszy filar) oraz rachunku 
członka w OFE. Z drugiej strony takie specyficzne ukształtowanie i umiejscowienie 
subkonta ZUS powoduje, że można wskazać na szereg szczególnych funkcji, jakie 
pełni ta instytucja prawna. Niewątpliwie należy tu wymienić funkcję emulacji inwe-
stycji obligacyjnych OFE, wyrażającą się w tym, że z perspektywy indywidualnego 

10 Dz. U. z 2015 r., poz. 641.
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ubezpieczonego subkonto ZUS ma być alternatywą dla inwestycji OFE w skarbo-
we instrumenty dłużne oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez SP. Kolejna 
funkcja, tj. ochronna, również bezpośrednio wynika z powiązania subkonta ZUS ze 
stosunkami prawnymi właściwymi dla kapitałowego filaru ubezpieczenie emerytal-
nego. W ramach funkcji ochronnej subkonto ZUS ma być mechanizmem ochrony 
„kapitału” emerytalnego przed ryzykiem spadku wartości jednostek rozrachunko-
wych w ostatnich latach aktywności zawodowej członka OFE. 

Pozostałe funkcje subkonta ZUS wynikają bardziej z faktycznych zadań, jakie ta 
instytucja prawna realizuje. Przede wszystkim należy tutaj mówić o funkcji łago-
dzenia negatywnych odczuć społecznych związanych z utratą przez ubezpieczonych 
poczucia prawa własności do środków zgromadzonych na rachunkach OFE. Funk-
cja ta realizowana jest przez objęcie środków zewidencjonowanych na subkoncie 
ZUS wspólnością majątkową małżonków, przyznanie ubezpieczonemu prawa do 
wskazania osób uprawnionych do otrzymania środków zewidencjonowanych na 
jego subkoncie po jego śmierci i wypłata tych środków w formie gotówkowej oraz 
ustanowienie „wypłaty gwarantowanej”. Niemniej jednak należy jednoznacznie 
podkreślić, że jest to rozwiązanie, które podważa obowiązujące reguły finansowania 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych, godzi w zasadę solidaryzmu ubezpieczonych 
oraz uszczupla zasoby FUS. 

Ostatnią funkcją subkonta ZUS jest ograniczanie tempa przyrostu państwowego 
długu publicznego, co wynika z faktu, że subkonto ZUS od początku swojego istnie-
nia jest ważnym instrumentem polityki gospodarczej wykorzystywanym w bieżącej 
polityce fiskalnej. Już na etapie wprowadzania subkont ZUS w 2011 r. nie ukrywa-
no, że głównym celem zmian jest przesunięcie części składki emerytalnej z OFE do 
ZUS i ograniczenie tempa przyrostu państwowego długu publicznego przez zmniej-
szenie kosztów prowadzenia drugiego filaru ubezpieczenia emerytalnego. Zaledwie 
trzy lata później, w 2014 r., subkonto ZUS odegrało kluczową rolę przy transferze 
aktywów z OFE do ZUS.

Stąd też z punktu widzenia przejrzystości, jaka powinna towarzyszyć realizacji 
zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, instytucja subkonta (przynajmniej w jej 
obecnym kształcie) powinna ulec likwidacji. W świetle powyższej analizy nie ma 
wątpliwości, że dalsze funkcjonowanie instytucji subkonta nie przyczynia się do 
efektywnej alokacji zasobów w ramach systemu społecznego ubezpieczenia eme-
rytalnego. Obecnie należy opowiedzieć się za likwidacją instytucji subkonta nie-
zwłocznie po dokonaniu ostatecznego transferu środków z OFE do ZUS, który za-
powiadany jest na rok 2019. 
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Functions of subaccount in Social Insurance Institution
– legal perspective

Abstract. The article defines and discusses functions of a legal institution of subaccount, 
which was introduced by the pension reform of 2011. Application of the legal dogmatic 
method and economic analysis of law leads to the conclusion that the legal institution of 
subaccount performs several functions, both legal and factual. 
The primary function of the subaccount is accounting and controlling. This legal institution 
holds a record of pension insurance of an insured individual. The second most important 
function of the subaccount is imitating investment. The record held at subaccount is supposed 
to replace bond investments of Open Pension Funds, at least from the individual person’s 
perspective. The following function of the subaccount is the protection of pension rights in 
the late stages of insured person’s career. This legal institution is supposed to protect older 
workers from the significant decline in the value of accounting units of Open Pension Funds. 
The remaining functions are more factual than legal. The fourth function of the subaccount 
is to calm down social tensions caused by the latest reforms of pension market in Poland. 
Pension rights that are recorded at the subaccount at Social Insurance Institution are subject 
to inheritance just like real pension capital accumulated at Open Pension Funds. The last 
function of the subaccount is fiscal. Unfortunately, the subaccount is frequently used to 
transfer pension capital from Open Pension Funds to Social Insurance Institutions. Thus, the 
subaccount became important economic policy tool, which is used in current fiscal policy in 
Poland. This poses a major threat to the development of pension market in Poland. Therefore, 
the analysis is concluded with the statement that the legal institution of subaccount of Social 
Insurance Institution should be removed from the law of social insurances.

Keywords: subaccount, pension system, social insurances, Open Pension Funds.
JEL Codes: H55, J26, K31.
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Streszczenie. W artykule poruszono problem znaczenia ubezpieczenia społecznego (eme-
rytalno-rentowego) rolników dla struktury agrarnej oraz generacyjnej gospodarstw rolnych 
w Polsce, określając to jako funkcję restrukturyzacyjną ubezpieczenia społecznego. Dokona-
no porównania instrumentu ubezpieczeniowego (ubezpieczenie społeczne rolników) oraz in-
strumentu pozaubezpieczeniowego (renta strukturalna) w oparciu o kryterium skuteczności, 
które wyraża się liczbą przekazanych gospodarstw rolnych w zamian za świadczenie emery-
talno-rentowe. Na tej podstawie można stwierdzić, że w zakresie potencjalnego wpływania 
na strukturę obszarową i generacyjną rolników, instrument ubezpieczeniowy jest bardziej 
powszechny aniżeli instrument pozaubezpieczeniowy. 

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne rolników, funkcja restrukturyzacyjna.
Kody JEL: G22, Q14.

1. Wstęp

Pogarszająca się struktura wieku w sektorze rolnym skłania do refleksji nad sposo-
bami ochrony gospodarstw rolnych, które są nośnikami wielu pożądanych wartości: 
produkcyjnych (wysokiej jakości żywności), kulturowych, środowiskowych, przy-
rodniczych czy społecznych. Oprócz narzędzi i instrumentów mających wzmacniać 
gospodarstwa rolne – przewidzianych w ramach polityki rolnej – istnieją także re-
gulacje w zakresie ubezpieczenia społecznego. Rola tych drugich była szczególnie 
podkreślana przed 1990 r., kiedy to zaznaczano ich pozaubezpieczeniowe funkcje, 
w tym strukturalną funkcję ubezpieczenia społecznego rolników [Jedynak 2015]. 
Celem niniejszej pracy jest wskazanie funkcji restrukturyzacyjnej ubezpieczenia 
społecznego rolników.

Pytanie badawcze brzmi: jaka jest skuteczność historycznych i współczesnych 
regulacji ubezpieczeniowych i pozaubezpieczeniowych (renty strukturalnej jako 
instrumentu polityki rolnej powiązanego bezpośrednio z rozwiązaniem ubezpiecze-

1 Kontakt z autorem: Józefina Król, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów 
i Ubezpieczeń, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Polska, e-mail: jozefina.krol@edu.uekat.pl.
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niowym) w kształtowaniu obszarowej i generacyjnej struktury polskiego rolnictwa2? 
Pytanie to jest wciąż aktualne i nawiązuje do tezy A. Wosia [1987] o konieczności 
wykorzystania ubezpieczenia do „sterowania rozwojem wsi i produkcją rolniczą” 
[Wierzbowski 1997; Jończyk 2006]. W okresie PRL-u wskazywano na funkcję struk-
turalną ubezpieczenia społecznego. Współcześnie pojęciem lepiej oddającym sens 
działań jest funkcja restrukturyzacyjna. Znajduje to uzasadnienie i odzwierciedlenie 
w nazewnictwie stosowanym w dokumentach strategicznych z zakresu polityki rol-
nej. Funkcja restrukturyzacyjna ubezpieczenia społecznego rolników rozumiana jest 
zatem jako możliwość kształtowania struktury obszarowej i generacyjnej w rolnic-
twie poprzez regulację ubezpieczeniową (w szczególności poprzez ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe). 

W opracowaniu wykorzystano metodę analizy tekstów prawnych, badań literatury 
z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz rolnictwa, a także przeprowadzono badania 
ekonomiczno-społeczne w odniesieniu do rolnictwa, w tym badania ilościowe liczby 
przekazywanych gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia emerytalne. Zasto-
sowanym w pracy kryterium skuteczności jest liczba gospodarstw przekazywanych 
na skutek regulacji ubezpieczeniowej (ubezpieczenie społeczne rolników) lub regu-
lacji pozaubezpieczeniowej (mechanizm renty strukturalnej).

2. Funkcje ubezpieczenia społecznego

Podstawową funkcją ubezpieczenia społecznego jest zapewnienie ochrony ubez-
pieczeniowej. Jednocześnie gwarantowanie i wypłacanie określonych świadczeń 
wpływa na sferę konsumpcji i produkcji, a także kreuje postawy ludzi, nastroje po-
lityczne i obyczaje [Muszalski 2008]. Jak wskazuje W. Muszalski, system ubez-
pieczeniowy może być także wykorzystywany do realizacji innych celów niż tyl-
ko ochrona ubezpieczeniowa, ponieważ zaprojektowane działania wywołują także 
skutki wtórne. Wyróżnione zostały następujące funkcje pozaubezpieczeniowe: funk-
cja rozdzielcza, funkcja zatrudnienia, funkcja polityki ludnościowej oraz funkcja 
fiskalno-ekonomiczna [Muszalski 2008]. 

Pierwsza z wymienionych funkcji – rozdzielcza – jest jedną z form podziału do-
chodu narodowego i polega na dzieleniu środków pomiędzy grupy osób, które są 
uprawnione. Funkcja rozdzielcza związana jest także z umową międzypokolenio-
wą, czyli podziałem pomiędzy pokoleniem przedprodukcyjnym, pracującym oraz 
poprodukcyjnym [Pacud 2015]. Może się to dokonywać dzięki sprawiedliwości 
międzypokoleniowej, w ramach której dochód wypracowywany przez współcześnie 
pracujących zapewnia środki utrzymania emerytom i rencistom. Rozdział środków 
jest zróżnicowany według potrzeb, które są konsekwencją wypadków losowych lub 
ustalonych społecznie okoliczności. W przypadku tej grupy, dla której świadcze-
nie społeczne jest jedynym źródłem utrzymania, dochodzi jednocześnie do kształ-
towania poziomu życia. Kwestią do rozważenia jest określenie, jaka część dochodu 

2 Struktura obszarowa oraz struktura generacyjna rozumiane są jako elementy struktury agrarnej. 



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 27 (1/2018)

97

powinna być przeznaczana na płace, a jaka na emerytury [Muszalski 2008]. Jest to 
decyzja o podziale środków pomiędzy konsumpcję (spożycie) a fundusz ubezpie-
czenia społecznego. 

W przypadku ubezpieczenia społecznego rolników rozdział środków zacho-
dzi również pomiędzy różnymi grupami osób uprawnionych. Wśród nich można 
wyszczególnić: rolników prowadzących działalność rolniczą, rolników prowa-
dzących działalność rolniczą i dział specjalny produkcji rolnej, rolników pracu-
jących wyłącznie w działach specjalnych produkcji rolnej, rolników prowadzą-
cych jednocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą, 
emerytów i rencistów oraz domowników [KRUS 2017]. Kwoty składek i świad-
czeń są zupełnie niezależne od dochodów osiąganych w gospodarstwie rolnym. 
Polityka podziału w tym przypadku ma zupełnie inny charakter niż w systemie 
ogólnym. Ustawodawca zróżnicował wielkość składki w zależności od wielko-
ści gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (hap), wy-
dzielając grupę rolników, których gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków 
rolnych poniżej 50 hap, oraz różnicując grupę powyżej 50 hap. Zastosowanie 
takiego rozwiązania ma jednak marginalne znaczenie, ponieważ wyższa składka 
ubezpieczeniowa dotyczy jedynie ok. 1,5% płatników [KRUS 2017]. Redystry-
bucja w rolnictwie odnosi się także do dwóch innych aspektów: wyrównywania 
dochodów pomiędzy rolnikami i pozostałą częścią społeczeństwa oraz redystry-
bucji pomiędzy samymi rolnikami na linii: rolnictwo – budżet państwa – rolnic-
two [Gołasa 2010]. 

Kolejną funkcją ubezpieczenia społecznego jest funkcja zatrudnienia. Jest ona 
związana nie tylko z kształtowaniem struktury wiekowej osób zatrudnionych (po-
przez regulowanie wieku emerytalnego czy możliwość przechodzenia na tzw. wcze-
śniejszą emeryturę [Muszalski 2008]). Polega ona także na wpływaniu na zdolność 
do pracy matek oraz osób wychowujących dzieci. Ubezpieczenie społeczne kształ-
tuje także zachowania i postawy wobec pracy. W systemie ubezpieczenia rolniczego 
rolników obowiązuje taki sam jak w przypadku powszechnego ubezpieczenia wiek 
emerytalny. Na mocy art. 19 ust. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpiecze-
niu społecznym rolników3 uprawnienie rolników do wcześniejszej emerytury zostało 
zlikwidowane. Funkcja zatrudnienia w ubezpieczeniu społecznym rolników odnosi 
się do kształtowania wieku emerytalnego, a także zachowań wobec pracy poprzez 
wprowadzanie zasiłku macierzyńskiego. Rozwiązaniem specyficznym dla ubezpie-
czenia społecznego rolników jest objęcie nim także małżonków i domowników, co 
wpływa na strukturę zatrudnienia w rolnictwie niezależnie od zaangażowanej w pro-
dukcję powierzchni użytków rolnych i dochodów uzyskiwanych w gospodarstwie 
rolnym. 

Kolejnym celem ubezpieczenia społecznego może być wywoływanie zamierzo-
nych zmian w rozwoju i ruchu ludności poprzez funkcję polityki ludnościowej [Mu-
szalski 2008, s. 228]. Realizacja tego celu uzależniona jest jednak od sytuacji de-

3 Dz. U. z 1991 r., Nr 7, poz. 24 z późn. zm.
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mograficznej. Wpływ na zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju można 
wywierać poprzez stosowanie urlopów i zasiłków wychowawczych4. 

Funkcja fiskalno-ekonomiczna jest powiązana z funkcją rozdzielczą, ponieważ 
dotyczy podziału świadczeń między różne grupy uprawnionych. Ma ona jednak 
związek z działaniami w sferze finansów publicznych oraz wywołuje skutki eko-
nomiczne dla całej gospodarki [Muszalski 2008]. Rolą ubezpieczenia społecznego 
jest zgromadzenie odpowiednich środków na zaspokojenie wszystkich świadczeń. 
Według W. Muszalskiego źródłem finansowania systemu mogą być zarówno skład-
ki, jak i budżet państwa [Muszalski 2008]. W systemie powszechnym składka – 
jako procent wydatków na płace – obciąża wszystkich pracowników i pracodawców. 
W systemie ubezpieczenia rolniczego składka – niezależna od osiąganych dochodów 
– stanowi znikomą część, a zasadniczą częścią jest dofinansowanie z budżetu pań-
stwa. Łączna dotacja z budżetu państwa do KRUS w 2016 r. wynosiła 16,4 mld zł 
(92,1% przychodów), a przypis składek od rolników – 1,4 mld zł (7,9% przycho-
dów) [Rada Ministrów 2017]. 

Do opisanych przez W. Muszalskiego funkcji, które odnoszą się do ubezpieczenia 
społecznego w ogóle, ale odgrywają także rolę w ubezpieczeniu społecznym rol-
ników, należałoby dodać także funkcje związane z sektorem rolnym. Jako funkcje 
ubezpieczenia społecznego rolników zostały wymienione także: ochronna, gwa-
rancyjna, kompensacyjna i prewencyjna [Puślecki 2016]. B. Kłos również pisze: 
„Ubezpieczenie społeczne rolników poza swoją oczywistą funkcją socjalną (za-
bezpieczeniem przed ryzykami) pełni również rolę instrumentu polityki państwa 
wobec rolnictwa i obszarów wiejskich w zakresie dochodów rolników i przemian 
struktury agrarnej” [Kłos 2010]. Zatem funkcja restrukturyzacyjna ubezpieczenia 
społecznego rolników związana będzie z oddziaływaniem uregulowań prawnych 
w zakresie ubezpieczenia społecznego na strukturę agrarną i wiekową w rolnic-
twie. Znaczenie ubezpieczenia społecznego rolników dla realizacji celów i zadań 
polityki rolnej i społecznej państwa podkreślają J. Pawłowska-Tyszko i M. Pod-
stawka [2011].

3. Ewolucja ubezpieczeniowych oraz pozaubezpieczeniowych instrumentów 
wsparcia restrukturyzacji obszarów rolnych

Z punktu widzenia celu opracowania analizie poddano uregulowania ubezpiecze-
niowe (w tym także regulacje związane z zabezpieczeniem społecznym5), natomiast 
instrumenty pozaubezpieczeniowe ograniczono do jednego instrumentu – renty 
strukturalnej, która w swoich rozwiązaniach prawnych nawiązuje do konstrukcji 
4 Ma to zastosowanie w powszechnym ubezpieczeniu, ale również w ubezpieczeniu społecznym rol-
ników poczyniono starania o wprowadzenie przywileju w tym zakresie. Na mocy art. 1. ustawy z dnia 
26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 983) wprowadzono zmiany umożliwiające finansowanie składek osób podlegających 
ubezpieczeniu społecznemu rolników w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem. 
5 Pojęcie zaopatrzenia społecznego jest rozumiane jako szersza kategoria, obejmująca ubezpieczenie 
społeczne, zaopatrzenie emerytalne oraz inne formy pomocy społecznej [Paszkowski 2006].
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ubezpieczenia. Rola tych instrumentów w regulowaniu struktury agrarnej i gene-
racyjnej związana jest przede wszystkim z przekazywaniem gospodarstw rolnych 
w zamian za otrzymanie określonego świadczenia. 

Od momentu ustanowienia w Polsce uregulowań prawnych odnoszących się do 
zabezpieczenia społecznego rolników unormowania w zakresie przekazywania 
gospodarstw rolnych w zamian za świadczenie społeczne (emerytalno-rentowe) 
uległy kilkukrotnym zmianom [Piętka 2007]. Do 1962 r. nie istniał żaden system 
zabezpieczenia społecznego rolników, a opieka nad starszymi rolnikami była trak-
towana jako obowiązek potomków, więc gospodarstwa rolne przekazywane były 
następcom na zasadzie dożywocia [Budzinowski 2009]. Pierwsze rozwiązanie 
w zakresie zabezpieczenia socjalnego powstało na mocy ustawy z dnia 28 czerw-
ca 1962 r. o przejmowaniu niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowa-
nie lub na własność Państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym właścicieli tych 
nieruchomości i ich rodzin6. Akt ten wprowadził możliwość uzyskania świadczeń 
emerytalnych przez rolników w zamian za przejęcie nieruchomości rolnej w za-
gospodarowanie albo przejęcie na własność przez państwo (w drodze decyzji ad-
ministracyjnej). Od początku można zatem obserwować próbę powiązania celów 
socjalnych (społecznych) z gospodarczymi. Kolejne akty prawne to ustawa z dnia 
24 stycznia 1968 r. o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących 
nieruchomości rolne na własność Państwa7 oraz ustawa z dnia 29 maja 1974 r. 
o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pie-
niężne8.

Drugi okres w historii ubezpieczenia społecznego rolników obejmuje lata 1977–
1989. Na podstawie ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytal-
nym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin9 wprowadzono składkę, od 
której opłacenia także zależało otrzymanie emerytury. Drugim ważnym elementem 
było wprowadzenie możliwości otrzymania świadczeń emerytalno-rentowych w za-
mian za przekazanie gospodarstwa rolnego następcy – z tym że przekazanie państwu 
wiązało się z podwyższeniem otrzymanego świadczenia emerytalno-rentowego. Go-
spodarstwo rolne zostało w ustawie określone nie przy użyciu kryterium powierzch-
ni, a kryterium wartości sprzedaży z gospodarstwa. Na mocy ustawy utworzono tak-
że fundusz emerytalny rolników zasilany składkami rolników oraz dotacją z budżetu 
państwa. We wstępie do wymienionej ustawy z 1977 r. znajduje się zapis dotyczący 
celowości wprowadzonego systemu, następującej treści: 

„[…] uznając, że wprowadzenie systemu zaopatrzenia emerytalnego oraz innych 
świadczeń dla rolników i ich rodzin:

zapewni zaopatrzenie na starość oraz na wypadek inwalidztwa tym rolnikom,  –
którzy zwiększając produkcję rolną i sprzedając produkty rolne jednostkom go-
spodarki uspołecznionej […];

6 Dz. U. Nr 38, poz. 166.
7 Dz. U. Nr 3, poz. 15.
8 Dz. U. Nr 21, poz. 118.
9 Dz. U. Nr 32, poz. 140.
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stworzy warunki do dalszego rozwoju rolnictwa uspołecznionego oraz do ko- –
rzystnej przebudowy struktury indywidualnych gospodarstw rolnych i unowo-
cześnieniu metod gospodarowania;
będzie kolejnym doniosłym aktem realizacji sojuszu robotniczo-chłopskiego  –
[…]”. 

Na pierwszym miejscu został wskazany cel socjalny, polegający na zapewnieniu 
rolnikom i członkom rodzin rolniczych odpowiednich świadczeń w momencie utra-
ty zdrowia oraz w okresie starości. Ważne jest tu wskazanie na charakter rolnika, 
który musi realnie prowadzić produkcję rolniczą – jest tu więc też ukryty cel go-
spodarczy. Drugim aspektem, na który wskazano we wstępie do ustawy, jest cel 
strukturalny. Następcą może być tylko jedna osoba (wyjątek stanowi małżeństwo 
– art. 43 ust. 1 ustawy – oraz sytuacja, w której przekazanie gospodarstwa kilku 
następcom poprawi strukturę agrarną i wpłynie na zwiększenie produkcji towarowej 
w gospodarstwach prowadzonych przez te osoby – art. 43 ust. 2 ustawy). Kolejną 
fazą rozwoju systemu była ustawa z 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
indywidualnych i członków ich rodzin10, na mocy której wprowadzono obowiązek 
zawierania ubezpieczenia społecznego przez rolników. 

Trzeci etap tworzenia się systemu ubezpieczenia społecznego został zapoczątko-
wany ustawą z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników, w której 
prawo do świadczeń zostało uzależnione od opłacania składki ubezpieczeniowej. 
Zgodnie z uregulowaniami tam zawartymi jednym z warunków otrzymania świad-
czenia emerytalno-rentowego w pełnej wysokości było zaprzestanie prowadzenia 
działalności rolniczej. Umowa z następcą regulowana jest w rozdziale 7 ustawy. 
Na mocy tej ustawy ustanowiono Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
(KRUS), poprzez którą nastąpiło także administracyjno-organizacyjne wyłączenie 
rolników z powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego. 

Historyczny przegląd ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego rolników uka-
zuje ewolucję wykorzystywanych instrumentów, do których współcześnie należy 
ubezpieczenie społeczne realizujące jednocześnie cele polityki społecznej i rolnej. 
W 2001 r. wprowadzono nowe rozwiązanie w postaci renty strukturalnej, która z za-
łożenia była mechanizmem w ramach polityki rolnej [Paszkowski 2006]. Instytucja 
renty strukturalnej wywodzi się z prawodawstwa unijnego i można są zaklasyfiko-
wać jako instrument tradycyjnego oddziaływania na stosunki własnościowe i ob-
szarowe w rolnictwie [Zięba 2013]. Jako funkcje tego instrumentu wymieniane są: 
strukturalna (służąca poprawie struktury agrarnej), socjalna (zapewniająca rolnikom 
w starszym wieku utrzymanie poprzez świadczenia rentowe), wymiany generacyjnej 
(poprawiająca czynnik pracy w gospodarstwach rolnych), ewolucyjna (zachowująca 
żywotność gospodarstw rolnych) oraz edukacyjna (wymagająca posiadania przez 
rolnika kwalifikacji zawodowych) [Zięba 2013]. 

Pierwsze renty strukturalne przyznawane były w latach 2002–2004 na mocy usta-
wy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie11. Były one wy-
10 Dz.U. 1982 nr 40 poz. 268.
11 Dz. U. Nr 52, poz. 539.

Funkcja restrukturyzacyjna ubezpieczenia społecznego rolników



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 27 (1/2018)

101

płacane z budżetu państwa z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Renta 
strukturalna definiowana była jako szczególny przypadek świadczenia pieniężnego 
za przekazanie gospodarstwa rolnego i spełnienie określonych warunków, takich jak: 
kryterium wiekowe, podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okre-
ślony czas, prowadzenie działalności rolniczej nieprzerwanie w okresie 10 lat po-
przedzających złożenie wniosku, a następnie zaprzestanie prowadzenia działalności 
oraz przekazanie gospodarstwa o łącznej powierzchni minimum 3 ha. Szczegółowe 
kwestie odnoszące się do kreowania struktury agrarnej znajdują się w art. 6 ustawy. 
Zgodnie z nim grunty z przekazywanego gospodarstwa musiały służyć powiększe-
niu innych istniejących gospodarstw. Grunty mogły wejść do jednego gospodarstwa 
albo kilku różnych z zastrzeżeniem, że powierzchnia tych gospodarstw nie może być 
mniejsza niż 15 ha (z wyjątkiem województw lub powiatów, w których w drodze 
rozporządzenia może być ona obniżona). 

Kolejne świadczenia określane jako renty strukturalne były przyznawane i wy-
płacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Planu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 (zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 
2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sek-
cji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej12), a następ-
nie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 (zgodnie z ustawą z dnia 
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–201313). Pomimo że renty 
strukturalne wypłacane z PROW 2004–2006 i PROW 2007–2013 były zupełnie 
odmiennymi świadczeniami, część wymogów została określona w taki sam sposób 
jak w przypadku rent strukturalnych wpłacanych w latach 2002–2004. Na mocy 
art. 12 pkt 5. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerw-
ca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–201314 wprowadzono możliwość zwiększenia 
wypłacanych świadczeń, jeśli gospodarstwo zostanie przekazane innemu rolnikowi 
w wieku do 40 lat. 

4. Skuteczność instrumentów ubezpieczeniowych oraz pozaubezpieczeniowych 
wsparcia restrukturyzacji obszarów rolnych

Przekazywanie gospodarstw rolnych w ramach systemu powszechnego systemu 
ubezpieczenia społecznego rolników (regulacja ubezpieczeniowa) porównano do 
działań wynikających z PROW 2004–2006 oraz PROW 2007–2013 (regulacja poza-
ubezpieczeniowa) (tabela 1). 

12 Dz. U. Nr 229, poz. 2273.
13 Dz. U. Nr 64, poz. 427.
14 Dz. U. Nr 109, poz. 750.
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Tabela 1. Liczba gospodarstw rolnych przekazanych w zamian za otrzymanie
świadczenia emerytalno-rentowego albo renty strukturalnej w latach 2004–2015

Przekazane gospodarstwa rolne w zamian za

Uzyskanie świadczeń
emerytalno-rentowych z KRUS Rentę strukturalną w ramach PROW

256 411

PROW 2004-2006 53 307 

PROW 2007-2013 (nabory do 2015 r.) 19 947

razem 73 254

Źródło: opracowanie własne na podstawie [KRUS 2017; MRiRW 2017]. 

W latach 2004–2015 znacznie mniej gospodarstw rolnych zostało przekazanych 
w zamian za rentę strukturalną (73 254 gospodarstw rolnych) aniżeli za świadcze-
nie emerytalno-rentowe w ramach powszechnego systemu (256 411 gospodarstw 
rolnych). Przyczyną były m.in. ograniczenia wynikające z wymogów koniecz-
nych do spełnienia w kolejnych programach przewidujących renty strukturalne 
finansowane ze środków Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że instytucja rent 
strukturalnych nie zastępuje świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników. Stanowi ona uzupełnienie względem systemu emerytalno-
rentowego dla rolników. Po zakończeniu okresu pobierania renty strukturalnej 
osoba korzysta ze swojego prawa do świadczeń emerytalno-rentowych wypłaca-
nych przez KRUS. 

Celem zilustrowania konsekwencji wprowadzonych przepisów prawnych, doko-
nano analizy liczby gospodarstw przekazanych w latach 1992–2016 w zamian za 
emeryturę (łącznie następcy i Państwu). Wykres 1 prezentuje zmiany dla Polski po-
dzielonej na cztery regiony15. 

Ogólna liczba gospodarstw przekazanych w zamian za emeryturę w badanym okre-
sie wykazywała tendencję spadkową. Na początku lat 90. zaobserwowano wzrost 
liczby przekazywanych gospodarstw. Od 2007 r. ich liczba stanowiła ok. 30–40% 
liczby przekazanych gospodarstw rolnych w 1992 r. Przyczyną tego stanu rzeczy jest 
zmiana warunku otrzymania części uzupełniającej świadczenia emerytalno-rento-
wego, czyli konieczność zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej16. W latach 
2006–2016 w zamian za świadczenie emerytalne przekazywanych było ok. 20 tys. 
gospodarstw rolnych rocznie. 

15 Cztery jednorodne regiony w Polsce zostały wydzielone na podstawie siedmiu parametrów statystycz-
nych na potrzeby przeprowadzenia wspólnotowej typologii gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej [Pastuszko 2015].
16 Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jest określony w art. 4 ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników [Jaworska-Spičak 2014].
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Wykres 1. Liczba gospodarstw rolnych przekazanych w zamian za świadczenia
emerytalno-rentowe w latach 1992–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie [KRUS 2017]. 

Uzyskane dane pokazują – widoczne szczególnie do 2006 r. – regionalne zróżni-
cowanie w liczbie przekazywanych gospodarstw. W liczbach bezwzględnych naj-
więcej gospodarstw rolnych było przekazywanych na Mazowszu i Podlasiu oraz 
w Małopolsce i na Pogórzu. Te dwa regiony cechują się gospodarstwami średnimi 
i małymi oraz średnią i niską intensywnością produkcji. Porównanie w stosunku do 
roku bazowego 1992 względnych zmian w liczbie przekazywanych gospodarstw 
rolnych przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Liczba przekazywanych gospodarstw w zamian za świadczenie
emerytalno-rentowe w 1992 i 2016 r. według regionów

Region 1992 2016 Zmiana (1992=100) 
[%]

Udział przekazanych gospodarstw 
w 2016 r. w całkowitej liczbie

gospodarstw [%]

Pomorze i Mazury 3 607 2 031 56,3 1,55

Wielkopolska i Śląsk 9 334 5 111 54,8 1,92

Mazowsze i Podlasie 24 897 10 284 41,3 1,72

Małopolska i Pogórze 19 562 5 006 25,6 1,22

Razem 57 400 22 432 39,1 1,59

Źródło: opracowanie własne na podstawie [KRUS 2017] oraz [Główny Urząd Statystyczny 2017].

W okresie od 1992 do 2016 r. liczba gospodarstw przekazywanych w zamian za 
świadczenie emerytalne zmniejszyła się o 60,9% (względem roku bazowego 1992). 
Najwyższy spadek liczby przekazywanych gospodarstw rolnych zaobserwowano 
w Małopolsce i na Pogórzu (74,4%). W regionach, w których gospodarstwa są duże 
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i bardzo duże (Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk), liczba przekazywanych 
gospodarstw w badanym okresie zmniejszyła się o odpowiednio 43,7% oraz 45,2%. 
W 2016 r. liczba przekazywanych gospodarstw stanowiła 1,59% wszystkich gospo-
darstw rolnych. 

Kolejną obserwacją jest spadek liczby gospodarstw przekazywanych Państwu 
w zamian za emeryturę albo rentę (wykres 2). Od 1994 r. przekazanie gospodarstwa 
rolnego Państwu miało charakter odpłatny [KRUS 2017]. 

Wykres 2. Łączna liczba gospodarstw rolnych przekazanych Państwu w zamian za 
świadczenie emerytalno-rentowe w latach 1992-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie [KRUS 2017].

5. Ocena skutków realizacji funkcji restrukturyzacyjnej
w ubezpieczeniu społecznym rolników

Ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe) zakładające konieczność przekaza-
nia gospodarstwa rolnego w celu uzyskania świadczenia emerytalnego albo rentowe-
go, przyczynia się do tego, że zmiana generacyjna w gospodarstwie zachodzi w spo-
sób inter vivos (za życia rolnika) [Budzinowski 2000]. Przekazanie gospodarstwa 
rolnego w takiej formie ma kilka zalet, m.in. zapewnia ciągłość gospodarowania, 
zapobiega podziałowi gospodarstwa oraz potencjalnym konfliktom między spadko-
biercami w sytuacji dokonywania podziału spadku. Aktualnie przekazanie gospodar-
stwa na potrzeby uzyskania świadczeń emerytalnych albo rentowych może być doko-
nane na podstawie umowy darowizny, dożywocia, sprzedaży albo umowy z następcą. 
D. Malinowska wskazuje, że w świetle badań decyzja o zaprzestaniu działalności 
rolniczej i przekazaniu gospodarstwa rolnego jest przede wszystkim wynikiem indy-
widualnych uwarunkowań, w tym posiadania lub braku następcy. Innym czynnikiem 
jest także system dziedziczenia obowiązujący w danym kraju [Malinowska 2012].

W założeniach ubezpieczenie społeczne ma pełnić funkcję restrukturyzacyjną 
przede wszystkim poprzez skłanianie do zaprzestania prowadzenia działalności rol-
niczej przez osoby w określonym wieku oraz do przekazywania gospodarstw rol-
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nych młodszym generacjom. Wywołuje to skutki społeczne (socjalne) i ekonomicz-
ne. Ze społecznego punktu widzenia takie rozwiązanie może wspomagać poprawę 
struktury wiekowej osób pracujących w sektorze rolnym, ponieważ starzejąca się 
obecnie populacja rolników jest problemem, który wymaga podejmowania kolej-
nych działań. System ubezpieczenia społecznego wymagający od rolnika przekaza-
nia gospodarstwa rolnego (zaprzestania działalności rolniczej) byłby zatem czynni-
kiem pozytywnie wpływającym na cały sektor rolny. 

Ekonomiczne skutki takiego działania związane są m.in. ze wzrostem potencja-
łu produkcyjnego gospodarstw rolnych. Przekazywanie gospodarstw o niskim po-
tencjale produkcyjnym może prowadzić do dwóch typów zachowań: aktywujących 
lub dezaktywujących. Osoby młode przejmujące gospodarstwo rolne mogą albo – 
wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności – znaleźć nowe zastosowania dla zaso-
bów znajdujących się w takim gospodarstwie, albo podjąć decyzję o zaprzestaniu 
prowadzenia działalności rolniczej. Przekazanie gospodarstwa, zmiana właściciela 
i kierującego zawsze wiążą się ze zmianą dotychczasowego statusu. Niemniej jed-
nak uproszczenie wymogów związanych z otrzymaniem świadczenia emerytalnego 
polegające obecnie na zaprzestawaniu prowadzenia działalności rolniczej prowadzi 
do rozdziału funkcji właścicielskich oraz zarządczych w gospodarstwie rolnym. 

Według A. Wosia jeden mechanizm nie może jednocześnie pobudzać wzrostu 
produkcji i zabezpieczać socjalnie rolników, dlatego uzasadnione jest rozdzielenie 
programu produkcyjnego od socjalnego. Zgodnie z tym stwierdzeniem system eme-
rytalny powinien być tworzony w celu zapewnienia ochrony społecznej rolników, 
a jedynie wtórnym efektem może być realizacja celów ekonomicznych. Pomimo tak 
postawionej tezy autor zauważa pewne rezultaty zbudowanego systemu emerytal-
nego w zakresie oddziaływania na strukturę agrarną. Poprzez wprowadzenie zasady 
przekazywania gospodarstw w całości jednemu następcy zapobiega się rozdrobnie-
niu gospodarstw [Woś 1987]. 

Zaletą instrumentów ubezpieczeniowych jest przede wszystkim ich powszechność. 
Cecha ta przyczynia się do efektu skali, dlatego ubezpieczenie społeczne powinno 
być wykorzystywane szczególnie do ulepszania struktury wiekowej. Wykorzystanie 
funkcji restrukturyzacyjnej ubezpieczenia społecznego rolników jest jednocześnie 
ograniczone ze względu na swoją konstrukcję prawną, która nie obejmuje prefero-
wanych warunków przekazywania i przejmowania gospodarstw rolnych w zamian 
za świadczenie emerytalno-rentowe. Innym problemem związanym z ubezpiecze-
niem społecznym rolników w kontekście zmian w strukturze obszarowej gospo-
darstw i liczbie osób ubezpieczonych jest tzw. nieszczelność KRUS [Jagła 2014]. 

Ocena mechanizmu renty strukturalnej funkcjonującego w latach 2002–2004 zo-
stała dokonana przez S. Paszkowskiego. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, 
że oddziaływanie funkcjonującej w latach 2002–2004 renty strukturalnej na prze-
kształcenia agrarne w polskim rolnictwie było marginalne [Paszkowski 2004]. Efekt 
agrarny najsilniej zaznacza się, gdy następuje przekazanie gruntów na powiększe-
nie innego gospodarstwa. Z badań R. Rudnickiego wynika, że w latach 2004–2006 
taki kierunek zmian dotyczył 48,9% gospodarstw uczestniczących w działaniu,
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czyli ok. 1,9% ogólnej liczby gospodarstw rolnych [Rudnicki 2009]. Ocena od-
działywania renty strukturalnej na strukturę agrarną wykazała, że działanie to nie 
przyczyniło się do zmniejszenia różnic regionalnych w rolnictwie polskim [Rudnic-
ki 2009]. Kolejne badania polegające na analizie przestrzennej rent strukturalnych 
w latach 2002–2010 wykazały, że instrument ten w niewielkim stopniu przyczynił 
się do poprawy struktury agrarnej, zwłaszcza w regionie południowo-wschodnim 
[Rudnicki 2013]. Inne wyniki prezentuje D. Malinowska, która stwierdza, że w za-
kresie poprawy struktury rolnej w skali całej UE renta strukturalna miała więcej 
pozytywnych skutków niż negatywnych [Malinowska 2012]. 

6. Podsumowanie

Istnieją przesłanki, aby wśród pozaubezpieczeniowych funkcji ubezpieczenia spo-
łecznego rolników wyodrębnić funkcję restrukturyzacyjną. Oznacza ona możliwość 
wpływania na strukturę agrarną i generacyjną w rolnictwie poprzez regulację ubez-
pieczeniową. Do 1989 r. znaczenie ubezpieczenia dla kształtowania struktury agrar-
nej miało związek z polityką centralnie planowaną i próbą wpływania na prywatną 
własność gospodarstw rolnych. Szczególne podkreślenie konieczności realizacji 
funkcji strukturalnej (jak była wówczas nazywana) przez system zaopatrzenia spo-
łecznego pojawiło się we wstępie do ustawy z 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. Historyczne kształtowanie 
struktury w rolnictwie poprzez ubezpieczenie miało głównie związek z przekazy-
waniem gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa. Współcześnie takie roz-
wiązanie praktycznie nie ma zastosowania. Od 2006 r. nie przekazano ani jednego 
gospodarstwa Państwu w zamian za świadczenie emerytalno-rentowe.

Na podstawie zastosowanego kryterium skuteczności – wyrażonego liczbą przeka-
zanych gospodarstw rolnych w zamian za świadczenie emerytalno-rentowe – można 
stwierdzić, że w zakresie potencjalnego wpływania na strukturę obszarową i wieko-
wą rolników instrument ubezpieczeniowy jest bardziej powszechny niż instrument 
pozaubezpieczeniowy. Porównanie danych empirycznych wskazuje, że liczba rent 
strukturalnych była znacznie niższa od liczby wszystkich świadczeń emerytalno-
rentowych wypłaconych z KRUS. Dodatkowo renty strukturalne były przyznawane 
tylko w ograniczonym czasie, bo w latach 2002–2015. 

Realizacja celu restrukturyzacyjnego przez ubezpieczenie wiąże się z przekaza-
niem gospodarstwa rolnego, a obecnie z zaprzestaniem prowadzenia działalności 
rolniczej. Dane empiryczne za lata 1992–2016 pokazują, że liczba gospodarstw rol-
nych przekazywanych w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe wykazywała 
tendencję spadkową. W ogólnym ujęciu liczba gospodarstw rolnych przekazywa-
nych następcy po 2006 r. uległa stabilizacji i wynosi ok. 20 tys. gospodarstw rolnych 
rocznie. 

Wobec wyzwań przyszłości należy szukać maksymalnego wykorzystania już 
funkcjonujących instrumentów. Ubezpieczenie społeczne rolników jest przykładem 
takiego wielofunkcyjnego narzędzia. W kontekście przyszłych analiz należałoby 
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się zastanowić nad modyfikacją konstrukcji tego ubezpieczenia, aby w większym 
stopniu zastosować je do sterowania przemianami agrarnymi i generacyjnymi w rol-
nictwie. Rodzi to jednocześnie pytanie o pożądany kształt struktury polskiego rol-
nictwa.
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Restructuring function of the Farmers’ Social Insurance
Abstract. The article discusses the problem of the importance of farmers’ social insurance 
for the area structure and the generation structure of agricultural holdings in Poland. That 
function is called as the restructuring function in terms of social insurance. On the basis of 
the efficiency criterion, the insurance instrument (social insurance for farmers) and the non-
insurance one (structural pension) were compared. Based on the applied efficiency criterion 
expressed by the number of transferred farms in return for a pension benefit, it can be stated 
that the insurance instrument is more widespread than the non-insurance tool in exerting 
potential influence on the area and the generation structure of the farmer. 

Keywords: farmers’ social insurance, restructuring function.
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