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Zmiany w pośrednictwie kredytowym w Polsce 
w wyniku implementacji dyrektywy hipotecznej

Krzysztof WALISZEWSKI1

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pieniądza i Bankowości

Streszczenie. W artykule zaprezentowano najważniejsze nowe regulacje dotyczące pośred-
nictwa kredytu hipotecznego wynikające z implementacji dyrektywy hipotecznej do polskie-
go porządku prawnego. W pierwszej części artykułu zidentyfikowano przyczyny podjęcia 
prac nad dyrektywą hipoteczną. W kolejnych rozdziałach przedstawiono skalę pośrednictwa 
kredytowego i dotychczasowe regulacje, a następnie najważniejsze zmiany wynikające z tej 
dyrektywy: rejestr pośredników kredytowych i warunki, które należy spełnić, aby być do 
niego wpisanym, nadzór KNF, wymogi w zakresie wiedzy i kompetencji oraz obowiązek 
posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej. Hipoteza artykułu jest sformułowana nastę-
pująco: wprowadzone przez unijne regulacje zmiany w obszarze finansowania hipotecznego 
konsumentów mają zwiększyć odpowiedzialność za zadłużenie zarówno kredytodawców, 
klientów, jak i pośredników kredytowych. Artykuł powstał z wykorzystaniem aktualnej lite-
ratury przedmiotu oraz w oparciu o analizę danych statystycznych.

Słowa kluczowe: dyrektywa hipoteczna, pośrednictwo kredytowe, ochrona konsumenta. 
Kody JEL: D18, D14, G21.

1. Wstęp

Bezpieczeństwo finansowe konsumentów z krajów UE zaciągających kredyty 
hipoteczne wobec zdiagnozowanych problemów dotyczących chociażby kredy-
tów denominowanych w walutach obcych wymaga uwagi. Nieetyczne zachowania 
uczestników rynku finansowania hipotecznego – zarówno kredytodawców, jak i po-
średników kredytowych – polegające na zaniechaniu uświadamiania klientom ryzy-
ka walutowego oraz akordowym systemie prowizji dla pośredników od wolumenu 
sprzedaży doprowadziły do utraty bezpieczeństwa finansowego gospodarstw domo-
wych. Wprowadzane przez unijne regulacje zmiany w obszarze finansowania hipo-
tecznego konsumentów mają zwiększyć odpowiedzialność za zadłużenie zarówno 
kredytodawców, klientów, jak i pośredników kredytowych. Ci ostatni zostaną objęci 
nadzorem właściwego organu, a ich personel i kadra zarządzająca będzie musiała 

1 Kontakt z autorem: Krzysztof Waliszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra
Pieniądza i Bankowości, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska, e-mail: krzysztof.waliszewski
@ue.poznan.pl.



4

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 24 (2/2017)

K. Waliszewski

spełnić określone wymogi co do wiedzy i kompetencji. Celem artykułu jest przed-
stawienie najważniejszych zmian, które czekają pośrednictwo kredytowe w Polsce 
w związku z implementacją tzw. dyrektywy hipotecznej do polskiego porządku 
prawnego. Hipoteza artykułu jest następująca: implementacja dyrektywy hipotecz-
nej w Polsce zwiększy bezpieczeństwo finansowe konsumentów korzystających 
z usług pośredników kredytowych, a tym samym konsumenci zyskają większą niż 
dotychczas ochronę. Analiza zostanie przeprowadzona w oparciu o dostępną litera-
turę, akty prawne i dane statystyczne. 

2. Przyczyny nowych regulacji pośrednictwa kredytu hipotecznego w UE

Problematyka większej integracji rynku kredytu hipotecznego wewnątrz UE nie 
jest nowa. Już w Financial Services Action Plan z 2000 r. podkreślono konieczność 
rozwoju rynku kredytu hipotecznego oraz jego większej integracji m.in. poprzez 
znoszenie barier w transgranicznym kredytowaniu hipotecznym. W marcu 2003 r. 
Komisja Europejska rozpoczęła proces wskazywania przeszkód występujących na 
wewnętrznym rynku umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi 
oraz oceny skutków tych przeszkód. W 2005 r. ogłosiła zieloną księgę Kredyty hipo-
teczne w UE (Green Paper), która uwzględniała wyniki prac Forum Group on Mort-
gage Credit. Forum to wypracowało w marcu 2003 r. 48 rekomendacji prezentujących 
podstawowe bariery hamujące dalszą integrację unijnych kredytów hipotecznych, 
a jednocześnie zaproponowało możliwe sposoby ich uregulowania. W dniu 18 grud-
nia 2007 r. Komisja przyjęła białą księgę dotyczącą integracji rynków kredytu hi-
potecznego w UE. W tej białej księdze o nazwie Integration of European Mortgage 
Credit Markets (White Paper)2 Komisja ogłosiła zamiar dokonania oceny skutków 
m.in. wariantów polityk dotyczących informacji przedumownych, kredytowych baz 
danych, zdolności kredytowej, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) 
i udzielania porad w odniesieniu do umów o kredyt. Komisja powołała Grupę Eks-
pertów ds. Historii Kredytowej, wspierającą Komisję w opracowywaniu środków 
mających na celu poprawę dostępności, porównywalności i kompletności danych 
kredytowych. Rozpoczęto także badania dotyczące roli i działalności pośredników 
oferujących umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi. 

Prace nad wspólnymi regulacjami unijnymi przyspieszył kryzys finansowy (2007–
2009), który pokazał, że nieodpowiedzialne zachowanie uczestników rynku może 
naruszyć podstawy systemu finansowego, prowadząc do braku zaufania wszystkich 
stron, w szczególności konsumentów, co może potencjalnie mieć poważne konse-
kwencje społeczne i gospodarcze. Wielu konsumentów straciło zaufanie do sektora 
finansowego, a kredytobiorcy mieli coraz większe trudności ze spłatą kredytów, co 
doprowadziło do wzrostu liczby przypadków zaległości w spłacie i egzekucji z nie-
ruchomości. W związku z tym grupa G-20 zleciła Radzie Stabilności Finansowej 
ustanowienie zasad dotyczących należytych standardów zawierania umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Jak wskazuje J. Zombirt [2005] 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al24487.
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projekt dyrektywy hipotecznej był kilkakrotnie prawie gotowy, lecz z przyczyn defi-
nicyjnych i politycznych nie został przełożony na obowiązujące prawo. 

Na rynku usług finansowych konsument, jako słabsza strona stosunków prawnych 
i relacji z profesjonalistami – instytucjami finansowymi, powinien mieć zapewnioną 
odpowiednią ochronę poprzez szczególne uprawnienia konsumenta i nadzór nad tymi 
relacjami ze strony państwa [Czechowska 2016]. Kwestia zadłużenia hipotecznego 
jest ważna dla obywateli państw UE, ponieważ w strukturze zadłużenia dominuje 
to związane z finansowaniem nieruchomości. Jednym z celów regulacji powinno 
być zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu gospodarstw domowych w przyszłości, 
które w skali masowej może być istotnym czynnikiem ryzyka systemowego, m.in. 
poprzez większą kontrolę ryzyka kredytowego przez instytucje kredytowe. Sam ry-
nek kredytów hipotecznych w UE jest dość zróżnicowany, co przedstawiono na wy-
kresie 1. Największe zadłużenie w stosunku do PKB (między 67% a 94%) występuje 
w takich krajach, jak Holandia, Dania, Szwecja i Wielka Brytania, a najniższe (poni-
żej 10%) w Bułgarii i na Węgrzech. Polska z udziałem 20,6% znajduje się w grupie 
państw o najniższej wartości tego wskaźnika, co może wskazywać na duży potencjał 
wzrostu rynku finansowania hipotecznego w Polsce. 

Wykres 1. Zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych w stosunku do PKB w krajach 
UE-28 w 2015 r. (w procentach)

Źródło: [European Mortgage Federation 2016].
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Twórcy tzw. dyrektywy hipotecznej (ang. MCD – Mortgage Credit Directive)3 
zidentyfikowali problemy występujące na rynkach kredytu hipotecznego, które sta-
nowiły podstawę dla opracowania dyrektywy. Przyczyny wprowadzenia dyrektywy 
hipotecznej leżą przede wszystkim po stronie banków-kredytodawców, pośredników 
kredytowych i konsumentów, ale także państwa (regulacyjne). Należą do nich: 

nieodpowiedzialne udzielanie kredytów (po stronie banków),  –
nieodpowiedzialne zaciąganie kredytów (po stronie konsumentów), –
nieodpowiedzialne zachowanie uczestników rynku, w tym pośredników kredyto- –
wych i instytucji niekredytowych, w zakresie udzielania kredytów hipotecznych 
powiązanych z walutą, która to działalność nie była reglamentowana i w wyniku 
kryzysu finansowego w Unii Europejskiej doprowadziła do bankructwa wielu 
konsumentów [Bartoszewicz 2017], 
zaciąganie kredytów denominowanych w walucie obcej, które konsumenci  –
wzięli w danej walucie, aby skorzystać z oferowanej stopy oprocentowania, nie 
posiadając jednak odpowiednich informacji na temat związanego z tym ryzyka 
kursowego lub nie rozumiejąc dostatecznie takiego ryzyka (po stronie konsu-
mentów i banków), 
niedoskonałości rynku i nieprawidłowości regulacyjne (po stronie państwa),  –
niski poziom wiedzy finansowej (po stronie konsumentów),  –
nieskuteczność, niespójność lub brak systemów dotyczących pośredników kre- –
dytowych i instytucji niekredytowych, oferujących kredyty związane z nieru-
chomościami mieszkalnymi (po stronie państwa),
erozja zaufania do instytucji kredytowych i niekredytowych działających na rynku  –
finansowania hipotecznego (banki, pośrednicy kredytowi, doradcy kredytowi), 
duże różnice prawne, podatkowe oraz w poziomie ochrony konsumenta zaciąga- –
jącego kredyt hipoteczny pomiędzy poszczególnymi państwami UE w szczegól-
ności w zakresie informacji otrzymywanej na etapie przedumownym, umownym 
i w reklamie kredytu hipotecznego, co sprawia, że nie istnieje paneuropejski 
rynek finansowania nieruchomości (problem ogólnoeuropejski),
klauzule abuzywne w umowach kredytów hipotecznych – sprzeczne z dobrymi  –
obyczajami i powodujące rażące naruszenia interesów konsumentów, szczegól-
nie klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów denominowanych lub indek-
sowanych do walut obcych (po stronie banków).

Wskazane problemy oznaczają potencjalnie znaczne skutki zewnętrzne natury 
makroekonomicznej, mogą być szkodliwe dla konsumentów, stanowić przeszkody 
gospodarcze lub prawne w prowadzeniu działalności transgranicznej oraz stwarzać 
nierówne warunki działalności dla różnych podmiotów. Dlatego w dyrektywie MCD 
zastosowano zasadę maksymalnej harmonizacji w odniesieniu do dostarczania in-
formacji przedumownych za pomocą ujednoliconego formatu Europejskiego Ujed-

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie kon-
sumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 
2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz. Urz. UE L 60/34 z dnia 28 lu-
tego 2014 r.).
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noliconego Formularza Kredytowego (ESIS – European Standardised Information 
Sheet) oraz obliczania RRSO. W pozostałych obszarach – ze względu na odmienne 
struktury rynków finansowania hipotecznego i poziom ich rozwoju – pozostawiono 
w gestii państw narodowych utrzymanie lub wybór surowszych regulacji kredytu 
hipotecznego niż przewiduje dyrektywa MCD4. 

To, co rewolucyjne w odniesieniu do rynku pośrednictwa kredytowego, to wprowa-
dzenie standardów jakości w dystrybucji kredytów przez pośredników kredytowych, 
a także promowanie dobrych praktyk. Stosowanie standardów jakości dla usług 
obejmujących udzielanie kredytów wiąże się z koniecznością wprowadzenia przepi-
sów dotyczących wymogów w zakresie dopuszczania do prowadzenia działalności, 
a także wymogów nadzorczych i ostrożnościowych, a także wymagań co do zakresu 
wiedzy i kompetencji personelu pośredników kredytowych. Dyrektywa hipoteczna 
nakłada również na kredytodawców i pośredników kredytowych obowiązek bezpłat-
nego rzetelnego informowania i edukowania konsumentów w zakresie finansowania 
hipotecznego, co ma na celu podniesienie poziomu wiedzy ekonomiczno-finanso-
wej konsumentów. Zdefiniowano również usługi doradcze jako osobiste rekomen-
dacje przedstawiane konsumentowi w odniesieniu do co najmniej jednej transakcji 
związanej z umową o kredyt, stanowiące usługę odrębną od udzielenia kredytu i od 
czynności w zakresie pośrednictwa kredytowego, wyodrębniając również niezależ-
ne doradztwo kredytowe, włącznie z możliwością zakazania określenia „doradca”, 
gdy usługi takie są świadczone przez pośredników kredytowych. 

3. Skala i dotychczasowe regulacje pośrednictwa
w obszarze kredytów hipotecznych w Polsce

W dotychczasowym stanie prawnym do kredytów hipotecznych stosowano sze-
reg regulacji o charakterze ogólnym, w tym m.in. prawo bankowe i kodeks cywilny. 
Do kredytów hipotecznych do kwoty 255 550 zł stosuje się także niektóre przepisy 
ustawy o kredycie konsumenckim, odnoszące się do zakresu informacji przedkon-
traktowej, wymogów formalnych umowy o kredyt oraz sankcji kredytu darmowego 
[Czugan 2014]. Kwestia pośrednictwa kredytowego została szczegółowo uregulowa-
na w Polsce w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1528), która stanowiła implementację dyrektywy w sprawie 
umów o kredyt konsumencki (ang. CCD – Consumer Credit Directive)5. Przepisy tej 
ustawy w pewnym zakresie miały zastosowanie również do umowy kredytu hipotecz-
nego [Kornas 2011], m.in. w zakresie pośrednictwa kredytowego. Zgodnie z ustawą 
pośrednik kredytowy to przedsiębiorca, który zawodowo dokonuje czynności faktycz-
nych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem 
umowy o kredyt. Pośrednik kredytowy działa odpłatnie, tj. dla osiągnięcia korzyści 

4 Więcej na temat szczegółowych zapisów dyrektywy MCD por. [Waliszewski 2016].
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie 
umów o kredycie konsumenckim oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133/66 
z dnia 22 maja 2008 r.).
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majątkowej (np. wynagrodzenia uzyskiwanego przez pośrednika kredytowego od 
konsumenta). Czynności faktyczne wykonywane przez pośrednika kredytowego mu-
szą być bezpośrednio związane z przygotowaniem, oferowaniem oraz zawieraniem 
umowy o kredyt konsumencki i stanowić czynności składowe czynności prawnej (np. 
przyjmowanie wniosków kredytowych). Na pośredników kredytowych nałożono obo-
wiązki informacyjne wobec konsumentów na etapie przed zawarciem umowy, przy 
samej umowie i w reklamie kredytów hipotecznych. Ustawa nie przewidywała jednak 
żadnych wymogów w zakresie wiedzy, kompetencji i przestrzegania norm etycznych 
przez osoby lub podmioty zajmujące się pośrednictwem kredytowym. Branża nie była 
objęta nadzorem ze strony KNF, a jedynie nadzorem Prezesa UOKiK w zakresie prze-
strzegania przepisów ustawy. Nie prowadzono również żadnego rejestru pośredników 
kredytowych i nie gromadzono statystyk o skali działania pośredników. 

Z wykresu 2, na którym przedstawiono sprzedaż kredytów hipotecznych przez 
banki (dane ZBP) i pośredników kredytowych w Polsce (dane GUS), wynika, że 
rola pośrednictwa kredytowego wzrasta. W ciągu 11 lat udział pośredników w sprze-
daży kredytów hipotecznych uległ podwojeniu z ok. 20% w 2006 r. do ponad 45% 
w 2016 r. W danych bezwzględnych za 2016 r. pośrednicy kredytowi sprzedali rocz-
nie kredyty hipoteczne o łącznej wartości ok. 18 mld, podczas gdy sektor bankowy 
ok. 39,5 mld zł. Te dane wskazują na skalę pośrednictwa oraz wagę tego kanału 
dystrybucji kredytów hipotecznych. 

Wykres 2. Skala pośrednictwa kredytów hipotecznych w Polsce w latach 2006–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań GUS, Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kre-
dytowego za lata 2006–2016 oraz danych ZBP. 

Niedostateczna regulacja pośrednictwa kredytowego w Polsce stanowiła zagro-
żenie dla konsumentów korzystających z usług pośredników, a także dla banków 
z nimi współpracujących. Mogło się to wiązać z przypadkowością osób zajmujących 
się pośrednictwem, brakiem odpowiedniej wiedzy i kompetencji tych osób, a także 
wyższym ryzykiem wyłudzania kredytów, będącego przykładem aktywnego uczest-
nictwa w przestępczości bankowej. 
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4. Najważniejsze zmiany w regulacji pośrednictwa
kredytu hipotecznego w Polsce

4.1. Implementacja dyrektywy hipotecznej w Polsce

Zgodnie z prawem europejskim dyrektywa hipoteczna powinna być implemento-
wana w Polsce do dnia 21 marca 2016 r., tj. 2 lata od jej wejścia w życie na poziomie 
unijnym. Dlatego w Ministerstwie Finansów, jako odpowiedzialnym za opracowa-
nie odpowiedniego aktu prawnego, w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego 
w kwietniu 2014 r. powołano Zespół Roboczy ds. Dyrektywy w sprawie konsu-
menckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, który za-
jął się analizą i przedyskutowaniem regulacji pod kątem jej wdrożenia do krajowe-
go ustawodawstwa. Efektem prac Zespołu było przedstawienie projektu założeń do 
projektu ustawy o kredycie hipotecznym. Do końca kadencji rządu PO-PSL ustawa 
jednak nie została uchwalona, co spowodowało przekroczenie terminu implementa-
cji dyrektywy. W grudniu 2016 r. Komisja Europejska wezwała Polskę, aby w ciągu 
2 miesięcy implementowała wszystkie postanowienia dyrektywy. Ostatecznie, po 
wielu miesiącach prac, Sejm w dniu 24 lutego 2017 r. uchwalił ustawę o kredycie 
hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami 
(Dz. U. poz. 819). Senat po wniesieniu 3 poprawek przyjął ustawę w dniu 23 marca 
2017 r. Najważniejsze postanowienia tej ustawy w odniesieniu do pośredników kre-
dytu hipotecznego zaprezentowano w kolejnych podrozdziałach. 

4.2. Rejestr pośredników kredytu hipotecznego

Pośrednik kredytu hipotecznego może prowadzić działalność w zakresie pośred-
nictwa kredytu hipotecznego po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Komisję 
Nadzoru Finansowego i dokonaniu wpisu do rejestru pośredników kredytowych. 
Zezwolenie wydawane jest na wniosek osoby fizycznej lub osoby prawnej, a także 
jednostki nieposiadającej osobowości prawnej. Osoba fizyczna musi:

posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,  –
nie być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko: życiu i zdro- –
wiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności doku-
mentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi, a także skarbowe, 
posiadać co najmniej wykształcenie średnie,  –
złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego,  –
nie później niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku, 
złożyć pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpie- –
czenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub ubez-
pieczeniowej. 

W przypadku osoby prawnej członkowie zarządu powinni spełniać warunki wska-
zane wyżej w przypadku osób fizycznych, a sama osoba prawna powinna złożyć 
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pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
a personel powinien mieć co najmniej wykształcenie średnie, pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie być karany za wskazane wyżej przestępstwa. 

Powiązany pośrednik kredytu hipotecznego może prowadzić działalność bez ze-
zwolenia, jeżeli działa na rzecz wyłącznie jednego kredytodawcy, po uzyskaniu wpi-
su do rejestru pośredników kredytowych. Poza pośrednikami kredytu hipotecznego 
do rejestru wpisywani są również jego agenci, których zdefiniowano jako przed-
siębiorców wykonujących czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego, występu-
jących w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego pośrednika kredytu hipotecznego. 
Jednocześnie dokonano penalizacji działań podmiotów świadczących usługi po-
średnictwa kredytu hipotecznego bez zezwolenia, w postaci grzywny do 100 000 zł 
i kary pozbawienia wolności do lat 2. Taka sama kara zagraża członkom zarządu lub 
osobom odpowiedzialnym za reprezentację pośrednika kredytu hipotecznego. 

4.3. Nadzór KNF nad pośrednikami kredytu hipotecznego

Działalność gospodarcza prowadzona przez pośredników kredytu hipotecznego 
i agentów podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowe-
go. Komisja Nadzoru Finansowego może wydawać zalecenia w zakresie zapewnie-
nia zgodności działalności pośredników z przepisami ustawy oraz podjęcia środ-
ków koniecznych do zapobieżenia naruszeniom praw konsumentów wynikających 
z ustawy, może także żądać udzielenia pisemnych lub ustnych informacji oraz prze-
kazania danych umożliwiających zapewnienie zgodności prowadzonej działalności 
pośrednictwa kredytu hipotecznego z przepisami ustawy. W razie stwierdzenia, że 
pośrednik kredytu hipotecznego lub agent nie wykonuje zaleceń w wyznaczonym 
terminie, Komisja Nadzoru Finansowego może:

1) nałożyć na osobę zarządzającą bezpośrednio odpowiedzialną za stwierdzone 
nieprawidłowości karę pieniężną w wysokości do trzykrotnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto tej osoby, wyliczonego na podstawie średniego wyna-
grodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary;

2) nałożyć na ten podmiot karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł;
3) wystąpić do tego podmiotu z wnioskiem o odwołanie osoby zarządzającej, 

o której mowa w pkt 1;
4) zawiesić w czynnościach osobę zarządzającą, o której mowa w pkt 1, do czasu 

podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie wniosku, o którym mowa w pkt 3; zawie-
szenie w czynnościach polega na wyłączeniu z podejmowania decyzji w zakre-
sie praw i obowiązków majątkowych tego podmiotu;

5) cofnąć zezwolenie albo wykreślić z rejestru pośredników kredytowych – 
w przypadku agentów oraz powiązanych pośredników kredytu hipotecznego.

Pośrednicy kredytu hipotecznego są obowiązani do wnoszenia wpłat na pokrycie 
kosztów nadzoru w kwocie nieprzekraczającej 0,3% sumy przychodów z działalno-
ści pośrednictwa kredytu hipotecznego. KNF może prowadzić kontrolę pośredników 
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kredytowych i ich agentów w swojej siedzibie, jak również w miejscu prowadzenia 
działalności przez pośrednika lub jego agenta. Osoby, które w dniu wejścia w życie 
ustawy wykonują czynności związane z działalnością w zakresie pośrednictwa kre-
dytu hipotecznego, mogą kontynuować wykonywanie tych czynności bez spełnienia 
wymogów nałożonych ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy.

4.4. Wymogi w zakresie wiedzy i kompetencji pośredników
kredytu hipotecznego i ich personelu

Dyrektywa hipoteczna wprowadziła, a ustawa ją implementująca w Polsce powie-
liła, obowiązek wykazania się przez podmioty zajmujące się pośrednictwem kre-
dytów hipotecznych odpowiednią wiedzą i kompetencjami. Sprawdzenie ma formę 
egzaminu przed Komisją powołaną przez KNF. Szczegółowy tryb przeprowadzania 
egzaminu określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw instytucji finanso-
wych. Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego obejmuje sprawdzenie wiedzy 
w zakresie:

1) kredytów hipotecznych oraz usług dodatkowych oferowanych zwykle wraz 
z tymi kredytami;

2) przepisów związanych z umowami o kredyt zawieranymi z konsumentami, 
w szczególności przepisów z zakresu ochrony konsumentów i przepisów usta-
wy;

3) zawierania umów sprzedaży nieruchomości;
4) wyceny zabezpieczeń wierzytelności;
5) organizacji i funkcjonowania ksiąg wieczystych;
6) funkcjonowania rynku państwa członkowskiego, w którym pośrednik kredytu 

hipotecznego świadczy usługi związane z kredytem hipotecznym;
7) standardów etyki biznesu;
8) procesu oceny zdolności kredytowej konsumenta;
9) zagadnień finansowych i ekonomicznych.
Jednocześnie w przepisach przejściowych określono, że do dnia 21 marca 2019 r. 

wymogi w zakresie wiedzy i kompetencji uważa się za spełnione w przypadku po-
siadania przynajmniej pięcioletniego udokumentowanego doświadczenia w zakresie 
zawierania umów o kredyt hipoteczny, ich dystrybucji oraz pośrednictwa kredytu 
hipotecznego. Po tym okresie niezbędny będzie egzamin przed Komisją dla Po-
średników Kredytu Hipotecznego. Z obowiązku zdawania egzaminu zwolnione są 
osoby, które ukończyły wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze i uzyskały tytuł 
magistra.
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4.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośredników
kredytowych lub gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa

Pośrednik kredytu hipotecznego jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną 
działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego lub umowę gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej na wypadek odpowiedzialności wynikłej z niedo-
chowania należytej staranności w związku z wykonywaniem tej działalności. Umo-
wa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowa gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej obejmuje również szkody wyrządzone przez agenta w związ-
ku z wykonywaniem działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego. 
Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku 
ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę dzia-
łalności wykonywanej przez pośrednika kredytu hipotecznego i agenta oraz zakres 
realizowanych przez nich zadań, określa rozporządzenie ministra właściwego do 
spraw instytucji finansowych. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finan-
sów i Rozwoju minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do 
jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi rów-
nowartość w złotych 460 000 euro, ale nie więcej niż 750 000 euro w odniesieniu 
do wszystkich zdarzeń. Kwota jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umo-
wa ubezpieczenia OC została zawarta.

4.6. Pośrednictwo a doradztwo kredytu hipotecznego

W ustawie uregulowana została również kwestia doradztwa w obszarze kredytów 
hipotecznych. Usługi doradcze zdefiniowano jako przedstawianie rekomendacji kon-
sumentowi przez kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta w odnie-
sieniu do co najmniej jednej umowy o kredyt hipoteczny, stanowiące usługę odrębną 
od udzielenia kredytu hipotecznego i od czynności pośrednictwa kredytu hipoteczne-
go. Pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent, którzy świadczą usługi doradcze, za-
pewniają, aby struktura wynagrodzenia ich personelu umożliwiała działanie w najlep-
szym interesie konsumenta, w tym nie była uzależniona od osiągnięcia określonych 
celów w zakresie sprzedaży. Usługi doradcze dotyczące kredytów hipotecznych mogą 
być świadczone wyłącznie przez kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego oraz 
agenta, przy czym pośrednik kredytu hipotecznego może być powiązany lub niepo-
wiązany. Porównanie warunków świadczenia usług doradczych w zależności od typu 
pośrednika kredytowego przedstawia tabela 1. Przed rozpoczęciem świadczenia usług 
doradczych lub – w stosownych przypadkach – przed zawarciem umowy o świad-
czenie usług doradczych podmioty świadczące te usługi przekazują konsumentowi, 
na trwałym nośniku, informacje, czy rekomendacja będzie dotyczyła wyłącznie wła-
snych ofert kredytów hipotecznych, czy też szerszego zakresu ofert tych kredytów 
z rynku usług finansowych, a w stosownych przypadkach o opłacie ponoszonej przez 

K. Waliszewski
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konsumenta za korzystanie z usług doradczych lub gdy kwoty takiej opłaty nie da się 
ustalić w momencie przekazywania informacji, o metodzie obliczania tej opłaty. Kon-
sument przekazuje podmiotowi świadczącemu usługi niezbędne informacje dotyczą-
ce jego potrzeb, sytuacji finansowej i osobistej, preferencji oraz celów, aby umożliwić 
rekomendację odpowiednich umów o kredyt hipoteczny. Podmioty świadczące usługi 
doradcze powinny działać w najlepszym interesie konsumenta, uzyskując informacje 
o potrzebach konsumenta, jego sytuacji finansowej i osobistej oraz rekomendując od-
powiednie kredyty hipoteczne, przy uwzględnieniu szczególnych wymagań zgłoszo-
nych przez konsumenta oraz rozsądnych założeń dotyczących ryzyka dla konsumenta 
w okresie obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny.

Tabela 1. Warunki świadczenia usług doradczych przez pośredników kredytu
hipotecznego

Kryteria Powiązany pośrednik
kredytu hipotecznego

Niepowiązany pośrednik
kredytu hipotecznego

Definicja
pośrednika 

pośrednik, który działa w imieniu i na rzecz:
a) wyłącznie jednego kredytodawcy;
b) wyłącznie jednej grupy kredytodawców, któ-

rzy podlegają konsolidacji do celów sporzą-
dzania skonsolidowanych sprawozdań finan-
sowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości; 

c) określonej liczby kredytodawców lub grup 
kredytodawców, o których mowa w lit. b, 
które nie stanowią co najmniej połowy licz-
by kredytodawców funkcjonujących na rynku 
usług świadczonych w zakresie udzielania 
kredytów hipotecznych.

pośrednik niebędący powiąza-
nym pośrednikiem kredytu hi-
potecznego 

Używanie
nazwy

„doradca”

podmioty te nie mogą używać w firmie (nazwie) 
oraz dla określenia działalności lub w reklamie 
określeń „doradca” lub „doradztwo”

jeżeli nie otrzymują od kredyto-
dawcy prowizji lub innych wy-
nagrodzeń w formie pieniężnej 
lub innej uzgodnionej formie 
korzyści finansowej, podmioty 
te mogą używać w nazwie oraz 
dla określenia działalności lub 
reklamy określenia „niezależny 
doradca”

Minimalna
liczba

przedstawianych
ofert klientowi

co najmniej 3 oferty umów o kredyt hipoteczny, 
łącznie z formularzami informacyjnymi doty-
czącymi kredytu hipotecznego 

co najmniej 3 oferty umów 
o kredyt hipoteczny dostępnych 
na rynku 

Rekomendacja 
świadczący usługi doradcze powinien rekomendować taką umowę o kredyt hipo-
teczny, która najbardziej odpowiada potrzebom oraz sytuacji finansowej i osobi-
stej konsumenta, uwzględniając preferencje i cele konsumenta

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz 
o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
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Ważnym elementem świadczenia usługi doradczej jest informowanie klienta o ry-
zyku związanym z zaciąganym kredytem hipotecznym na trwałym nośniku. Jedno-
cześnie biorąc pod uwagę sytuację finansową konkretnego klienta, podmiot świad-
czący usługi doradcze musi ostrzec konsumenta przed szczególnym ryzykiem, które 
może mu zagrażać w związku z kredytem hipotecznym. 

4.7. Analiza zalet i wad wprowadzanych regulacji kredytu hipotecznego
dla banków, pośredników kredytowych i konsumentów

Wprowadzane przez dyrektywę hipoteczną i jej implementację do krajowego po-
rządku prawnego rozwiązania będą oddziaływały na uczestników rynku kredytów 
hipotecznych – banki-kredytodawców, pośredników kredytu hipotecznego oraz kon-
sumentów korzystających z usług kredytowych w tzw. długich (pośrednich) kanałach 
dystrybucji. W przejrzysty sposób analizę wad i zalet regulacji kredytu hipotecznego 
sporządzono w formie tabeli porównawczej (tabela 2). 

Z przedstawionej w tabeli analizy zalet i wad nowych regulacji dotyczących kredy-
tów hipotecznych wynika, że korzyści z ich wprowadzenia odniosą nie tylko konsu-
menci – choć w ich przypadku zidentyfikowano najwięcej zalet – lecz także pośred-
nicy kredytu hipotecznego i banki-kredytodawcy. Powtarzające się ryzyko dotyczy 
wzrostu kosztów finansowania hipotecznego jako skutku przerzucenia przez banki 
na konsumentów kosztów wprowadzenia regulacji. Występują też ryzyko obniżenia 
dochodowości działalności związanej z udzielaniem kredytów hipotecznych i po-
średnictwem w ich sprzedaży, a także ryzyko możliwego eksportu części rynku kre-
dytów hipotecznych walutowych jako efekt istotnego ograniczenia udzielania kre-
dytów walutowych, denominowanych i indeksowanych do walut obcych w Polsce. 
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Tabela 2. Analiza wad i zalet regulacji kredytu hipotecznego dla banków, pośredni-
ków kredytowych i konsumentów

Uczestnicy
rynku Zalety Wady

Banki

zwiększenie przejrzystości regulacji kredytu hi-� 
potecznego poprzez kompleksowy akt prawny 
obejmujący wszystkie etapy udzielania kredytu 
hipotecznego: przedkontraktowy, kontraktowy 
i zakończenie umowy;
wprowadzenie szczegółowych wymogów informa-� 
cyjnych oraz przemyślany, świadomy proces decy-
zyjny konsumenta pozwolą uniknąć w przyszłości 
pozwów wynikających z braku zrozumienia; 
dokładne uregulowanie zawartości umowy kre-� 
dytowej w zależności od parametrów kredytu, 
określenie przedterminowej spłaty kredytu, szcze-
gółowe określenie zakresu uprawnień banku zwią-
zanych z restrukturyzacją kredytu hipotecznego.

koszty związane z implementacją dyrek-� 
tywy hipotecznej, m.in. obowiązki infor-
macyjne, szkolenie personelu;
ryzyko zmniejszenia rozmiaru krajowe-� 
go rynku kredytu hipotecznego poprzez 
zwiększenie skali operacji transgranicz-
nych oraz eksport części rynku kredytu 
hipotecznego;
zakaz sprzedaży wiązanej, dotychczas � 
powszechnie stosowanej (z wyjątkiem 
bezpłatnych rachunków ROR);
ryzyko obniżenia dochodowości dzia-� 
łalności kredytowej banku w obszarze 
hipotecznym.

Pośrednicy
kredytu

hipotecznego

zwiększenie wymogów co do osób zajmujących � 
się pośrednictwem kredytu hipotecznego i osób 
kierujących pośrednikami kredytu hipotecznego 
wpłynie pozytywnie na wzrost zaufania banków 
i konsumentów do pośredników;
zwiększenie bezpieczeństwa branży poprzez wpro-� 
wadzenie nadzoru KNF i rejestru publicznego; 
rozwiązania wymuszą naturalną konsolidację bran-� 
ży (fuzje i przejęcia pośredników, tworzenie sieci 
mikropośredników pod marką dużego pośrednika 
sieciowego).

ryzyko przerzucenia kosztów implemen-� 
tacji dyrektywy na konsumentów (koszt 
polisy OC, koszt nadzoru KNF, koszty 
generowania dodatkowych informacji, 
koszty związane z kształceniem kadr po-
średników); 
ryzyko obniżenia dochodowości biznesu � 
pośrednictwa kredytowego;
mniejsi i słabi finansowo i kompetencyj-� 
nie pośrednicy mogą wypaść z rynku;
konkurencja ze strony pośredników kre-� 
dytu hipotecznego z krajów UE (trans-
graniczne świadczenie usług pośrednic-
twa kredytowego przez podmioty z UE).

Konsumenci

zwiększenie poziomu ochrony konsumenta;� 
zwiększenie przejrzystości informacyjnej: jedno-� 
lity standard informacji podawanych w reklamie 
kredytu hipotecznego oraz ujednolicone wymogi 
informacyjne przed zawarciem umowy (formularz 
informacyjny);
zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów korzy-� 
stających z usług pośredników; 
wprowadzenie możliwości samodzielnej sprzedaży � 
nieruchomości przez konsumenta w ciągu 6 mie-
sięcy w przypadku problemów ze spłatą kredytu 
hipotecznego, co pozwoli uzyskać wyższą jej cenę 
niż w przypadku sprzedaży przez komornika; 
zakaz sprzedaży wiązanej; � 
określenie terminu 21 dni na wydanie decyzji kre-� 
dytowej i 14 dni na podjęcie decyzji przez konsu-
menta; 
jasne określenie, jakie warunki powinien spełniać � 
podmiot świadczący usługi doradztwa i niezależ-
nego doradztwa, co wpłynie na wzrost przejrzysto-
ści rynku doradztwa kredytów hipotecznych. 

ryzyko wzrostu kosztów kredytu hipo-� 
tecznego w związku z przerzuceniem 
przez banki na konsumentów części 
kosztów związanych z implementacją 
dyrektywy hipotecznej; 
ryzyko transgranicznego udzielania kre-� 
dytów walutowych, pomimo ogranicze-
nia udzielania takich kredytów w kraju 
(eksport części rynku kredytu hipotecz-
nego – kredyty w walutach obcych).

Źródło: opracowanie własne na podstawie [ZBP 2017; Daniecki 2017; KPF 2017].
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5. Zakończenie

Dyrektywa hipoteczna należy do tzw. regulacji konsumenckich, które mają na celu 
zwiększenie ochrony konsumenta na rynku detalicznych kredytów hipotecznych. 
Choć jej implementacja do polskiego porządku prawnego jest opóźniona o ponad 
rok, zapisy uchwalonej pod koniec marca 2017 r. ustawy o kredycie hipotecznym 
oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oznaczają rewo-
lucyjne zmiany na rynku pośrednictwa kredytów hipotecznych: rejestr pośredników 
kredytowych oraz warunki, które należy spełnić przy wpisaniu do niego, nadzór 
ze strony KNF, wymogi w zakresie wiedzy i kompetencji, obowiązek posiadania 
polisy odpowiedzialności cywilnej, jawność prowizji uzyskiwanej przez pośrednika 
od banku6 oraz określenie, kto może posługiwać się nazwą „doradca” i „niezależny 
doradca”. Zgodnie z przeprowadzoną w artykule analizą w opinii autora zmiany te 
przyczynią się do zwiększenia transparentności rynku usług pośrednictwa kredyto-
wego oraz zwiększą bezpieczeństwo konsumentów korzystających z usług pośredni-
ków przy nabywaniu kredytu hipotecznego, a ich wpływ będzie również pozytywny 
dla samych banków oferujących kredyty hipoteczne i pośredników kredytu hipo-
tecznego. Skala zjawiska jest duża, bo 4 na 10 kredytów jest udzielanych z pomocą 
pośrednika kredytowego. Zmiany te będą również korzystne z punktu widzenia roz-
woju branży doradztwa i niezależnego doradztwa kredytowego, ponieważ podmioty 
używające tych określeń będą musiały spełniać określone warunki. Cele postawione 
we wstępie artykułu zostały zrealizowane, a hipoteza zweryfikowana pozytywnie. 

Bibliografia
Bartoszewicz A., 2017, Prawidłowość wdrożenia ustawą o kredycie hipotecznym oraz 
nadzorze nad pośrednikami hipotecznymi i agentami (druk senacki nr 433) dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenc-
kich umów o kredyt związany z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 
2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Opinie i ekspertyzy, 
Kancelaria Senatu, Warszawa. 
Czechowska I.D., 2016, Architektura bezpieczeństwa i ochrony interesów konsumentów 
na rynku usług finansowych, [w:] Szymańska A. (red.), Ubezpieczenia i finanse. Rozwój 
i perspektywy, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 
Czugan P., 2014, Kredyty hipoteczne wkrótce z dedykowaną ustawą, Konferencja Przedsię-
biorstw Finansowych, 28 lipca 2014 r. 
Daniecki M., 2017, Komu podarowano polskich kredytobiorców?, http://dyskusja.biz/finan-
se/eksport-czesci-kredytowego-rynku-hipotecznego-komu-podarowano-polskich-klientow-
60854 (dostęp: 10.04.2017).

6 Pośrednik kredytowy przed rozpoczęciem świadczenia usług ma obowiązek przekazania konsumen-
towi informacji o wysokości prowizji oraz innych wynagrodzeniach w formie pieniężnej lub innej 
uzgodnionej formie korzyści finansowej, a także ich wysokości, o ile jest znana, przekazywanych przez 
kredytodawcę lub inne podmioty pośrednikowi kredytu hipotecznego lub agentowi, w tym o wynagro-
dzeniach związanych z zawarciem z konsumentem umowy o kredyt hipoteczny.



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 24 (2/2017)

17Zmiany w pośrednictwie kredytowym w Polsce w wyniku implementacji...

European Mortgage Federation, 2016, Hypostat 2016, www.ehipoteka.pl/ehipoteka/pol/
content/download/.../Hypostat%202016%20FINAL.pdf (dostęp: 10.05.2017).
Kornas J., 2011, Kredyt hipoteczny w nowej Ustawie o kredycie konsumenckim (na tle 
dyrektywy 2008/48/WE), „Monitor Prawa Bankowego” nr 12.
KPF (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce), 2017, Nowa ustawa o kredycie 
hipotecznym. Jakie korzyści przyniesie kredytobiorcom jeszcze w tym roku?, 
https://kpf.pl/nowa-ustawa-o-kredycie-hipotecznym-jakie-korzysci-przyniesie- kredytobior-
com-jeszcze-w-tym-roku/ (dostęp: 15.05.2017).
Waliszewski K., 2016, Przewidywany wpływ dyrektywy hipotecznej na rynek pośrednictwa 
i doradztwa kredytowego w Polsce: studium teoretyczno-empiryczne, „Finanse” nr 1 (9).
ZBP, 2017, Ustawa o kredycie hipotecznym to krok w dobrym kierunku,
https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/marzec/konferencja-prasowa-ustawa 
-o-kredycie-hipotecznym-to-krok-w-dobrym-kierunku (dostęp: 15.04.2017).
Zombirt J., 2005, Przed nową dyrektywą o kredycie hipotecznym, „Rynek Terminowy” nr 1. 
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Abstract. The article presents the key new regulations concerning mortgage credit inter-
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legal order. The first part of the article identifies the reasons for undertaking works on the 
Mortgage Credit Directive. The following chapters detail the scale and the regulation of 
mortgage intermediation in Poland and the changes resulting from the Directive: the credit 
intermediary register and the conditions to be fulfilled to be entered into it, the KNF (Polish 
Financial Supervision Authority) supervision, the knowledge and competence requirements 
as well as the obligation to have a civil liability policy. The article is based on the current 
literature covering this area and the available statistical data. The following hypothesis is be-
ing debated upon throughout the article: the amendments introduced by EU regulations in the 
field of consumer mortgage financing shall increase the liability of credit providers, clients 
and credit intermediaries.
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Misselling, czyli sprzedaż niepotrzebnych 
instrumentów finansowych i jej skutki.

Stan prawny w Polsce i Wielkiej Brytanii
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Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Streszczenie. Do sądów oraz instytucji nadzoru finansowego i instytucji ochrony konsumen-
tów wielu krajów dociera coraz więcej skarg na nieuczciwe praktyki instytucji finansowych, 
polegające na sprzedaży produktów niedopasowanych do potrzeb i możliwości klientów, 
a z reguły zbędnych. Proceder ten określany jest mianem missellingu. Występuje najczęściej 
przy sprzedaży wiązanej obejmującej takie instrumenty, jak kredyt, karty płatnicze lub loka-
ty uzupełnione określoną formą ubezpieczenia. Sprzedaż o znamionach missellingu naraża 
klientów na niepotrzebne ryzyko i generuje dodatkowe koszty obsługi. Zrodziło to potrzebę 
zaostrzenia regulacji odnoszących się do sprzedaży produktów finansowych. W artykule wy-
jaśniono pojęcie missellingu i podano jego przykłady w Polsce i Wielkiej Brytanii. Opisano 
także zmiany przepisów w tym zakresie oraz sposoby ich egzekwowania w obu krajach.

Słowa kluczowe: misselling, produkty finansowe, skargi, Rzecznik Finansowy.
Kody JEL: G21, G22.

1. Wstęp

Do sądów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dociera coraz wię-
cej skarg na nieuczciwe praktyki instytucji finansowych, polegające na sprzedaży 
produktów niedopasowanych do potrzeb i możliwości klientów. Banki, sprzedając 
instrumenty nieodpowiadające potrzebom konsumentów, nie wypełniają funkcji in-
stytucji zaufania publicznego. Brak rzetelnej informacji o produkcie naraża bowiem 
konsumentów na ryzyko utraty oszczędności i wysokie koszty obsługi źle dobranych 
usług. Proceder ten – określany mianem missellingu – skutkuje potrzebą zaostrzenia 
regulacji odnoszących się do bezpieczeństwa konsumentów nabywających produkty 
finansowe. W ten sposób problematyka missellingu wpisuje się w dyskusję na temat 
etyki w biznesie, szczególnie w relacjach banków i podmiotów ubezpieczeniowych 
z klientami indywidualnymi [Czechowska 2016, s. 7–17].

1 Kontakt z autorem: Joanna Cichorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów 
i Ubezpieczeń, ul. 1 Maja 50, Katowice, Polska, e-mail: j.cichorska@ue.katowice.pl.
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Celem artykułu jest porównanie regulacji dotyczących missellingu wprowadzo-
nych w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz ocena ich skuteczności. Autorka formułu-
je w artykule hipotezę, że aby zwiększyć skuteczność zwalczania missellingu, ko-
nieczne są nie tylko zmiany regulacji prawnych w zakresie praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów, ale także skuteczne sposoby ich egzekwowania. 

Tak postawiony cel wymaga na wstępie zdefiniowania samego pojęcia missellingu 
oraz identyfikacji katalogu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 
i zagrożeń wynikających ze sprzedaży produktów niedopasowanych do oczekiwań 
konsumentów. Ten problem stał się przedmiotem pierwszej części artykułu. Dla uka-
zania skali zjawiska w kolejnym punkcie przedstawiona została sytuacja na rynku 
usług finansowych szczególnie zagrożonych zjawiskiem missellingu. Porównano 
przy tym rynki krajowe w Polsce i Wielkiej Brytanii – kraju, w którym misselling 
jest szczególnie dotkliwy i gdzie rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję zwalczania tego 
procederu. W kolejnej części artykułu zaprezentowano metody walki z tym zjawi-
skiem, przy czym szczególną uwagę poświęcono zmianom w przepisach prawnych. 
Przeprowadzono też ocenę skuteczności zastosowania nowych regulacji prawnych.

W artykule została zastosowana metoda krytycznej analizy przepisów prawa oraz 
statystycznej oceny skutków nierzetelnych umów. 

2. Misselling – charakterystyka pojęcia

Nieuczciwe praktyki instytucji finansowych, w tym również banków komercyj-
nych, spowodowały pojawienie się nowego pojęcia – misselling – określającego pro-
ponowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom. 
Większość definicji missellingu podkreśla nieetyczne zachowania sprzedawców, po-
legające na wprowadzaniu klientów w błąd. E. Wierzbicka definiuje misselling jako 
zachowania niebezpieczne dla klienta, przez które rozumie się nieczystą sprzedaż, 
stosowanie praktyk nieetycznych (np. celowe wprowadzanie klienta w błąd), a na-
wet wątpliwych pod względem prawnym. Najczęściej celem takich nieetycznych 
praktyk jest sprzedaż ubezpieczenia lub innego produktu finansowego, nawet jeśli 
nie jest on potrzebny klientowi [Wierzbicka 2015, s. 71–79].

S. Wojnowska i K. Gniadek określają z kolei misselling jako „naruszanie norm 
etycznych oraz prawnych, które towarzyszą procesom sprzedażowym, a także […] 
świadome wprowadzanie klienta w błąd” [Wojnowska, Gniadek 2015]. Słownik 
InvestorWords zwraca dodatkowo uwagę, że w usługach finansowych misselling 
może dotyczyć nieujawnienia pewnych faktów związanych z daną inwestycją, co 
uniemożliwia ocenę jej efektywności i podjęcie świadomej decyzji o zakupie pro-
duktu [InvestorWords]. 

O. Wyman podkreśla natomiast, że sprzedaż nieodpowiednich produktów sta-
wia klientów w niekorzystnym położeniu. Narażeni są oni na wiele niedogodności, 
o których nie wiedzieli, ponieważ zostali wprowadzeni w błąd po zaprezentowaniu 
im niejasnych, niekompletnych lub świadomie błędnych dokumentów (ulotek, regu-
laminów, formularzy wniosków, umów itp.). Autor wskazuje, że pracownicy insty-
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tucji finansowych, wykorzystując swoją uprzywilejowaną pozycję, często zmuszają 
klientów do zakupu zbędnych produktów, udzielają rekomendacji do zakupu bez 
znajomości rzeczywistych potrzeb klientów, bądź nawet kreują je w nieuzasadniony 
sposób, np. sprzedając polisy emerytalne osobom w starszym wieku [Wyman 2015, 
s. 5].

M. Krasnodębska-Tomkiel definiuje misselling jako sprzedaż produktów niedopa-
sowanych do potrzeb konsumentów, podając za przykład takich praktyk oferowanie 
jako bezpiecznych instrumentów, które w rzeczywistości generują znaczne ryzyko 
inwestycyjne. Do takich produktów autorka zalicza m.in. ubezpieczenia na życie 
i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, kredyty hipoteczne deno-
minowane w walutach obcych oraz tzw. chwilówki [Krasnodębska-Tomkiel 2016].

Misselling ze względu na powszechne występowanie i wysoki stopień zagrożenia 
stał się przedmiotem zainteresowania jednostek nadzoru finansowego poszczegól-
nych krajów, które sformułowały swoje definicje tego zjawiska. Na szczególną uwa-
gę zasługują definicje prezentowane początkowo przez Financial Services Authority 
(FSA), a następnie przez jej kontynuatora Financial Conduct Authority (FCA)2. FSA 
charakteryzuje misselling jako dostarczanie konsumentom nieuczciwych, nieodpo-
wiednich produktów. FCA rozwija tę definicję, wiążąc natomiast misselling z udzie-
leniem nieodpowiedniej porady, zbędnych informacji lub niewyjaśnieniem podej-
mowanego ryzyka, czego rezultatem jest podpisanie przez klienta niekorzystnej dla 
niego umowy. Misselling posiada zatem cechy nieuprawnionej sprzedaży, przez co 
FCA rozumie, że dany produkt nie jest odpowiedni dla klienta. Misselling występuje 
więc również wtedy, gdy klient nie traci pieniędzy, ale został niewłaściwie poinfor-
mowany o poziomie ryzyka, możliwości wycofania się z umowy, złożenia rekla-
macji bądź nie otrzymał kompletnych, wiarygodnych i przejrzystych informacji na 
temat działania kupowanego instrumentu i skutków jego funkcjonowania na rynku 
[FCA].

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów definiuje 
z kolei praktyki naruszające interesy konsumentów jako „proponowanie konsumen-
tom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumen-
tów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie 
cech tych produktów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny 
do ich charakteru” (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229). Z reguły charakter tych in-
strumentów różni się od oczekiwań konsumenta, który nie zdaje sobie sprawy z ich 
prawdziwego przeznaczenia. Zestawienie cech missellingu podanych przez różnych 
autorów przedstawia tabela 1.

W praktyce misselling dotyczy najczęściej grupy produktów bancassurance, wy-
stępujących pod postacią różnych finansowych instrumentów zintegrowanych w pa-
kiety komplementarnych usług bankowych i ubezpieczeniowych. Mogą one przy-

2 FCA jest rządową instytucją powołaną w Wielkiej Brytanii w 2013 r. w celu tworzenia regulacji 
ostrożnościowych dla ochrony konsumentów, utrzymania stabilności przemysłu oraz promowania 
zdrowej konkurencji między dostawcami usług finansowych. Organizacja FCA powstała z przekształ-
cenia FSA.
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bierać formę ubezpieczeniowej polisy na życie będącej integralną częścią pakietu 
kredytowego oferowanego przez banki komercyjne. 

Tabela 1. Charakterystyka missellingu według wybranych źródeł

Autor Cechy missellingu

E. Wierzbicka zachowania niebezpieczne dla klienta, nieczysta sprzedaż

S. Wojnowska
i K. Gniadek

naruszanie norm etycznych oraz prawnych, świadome 
wprowadzanie klienta w błąd

InvestorWords nieujawnienie pewnych faktów, uniemożliwiające ocenę 
inwestycji

O. Wyman sprzedaż nieodpowiednich produktów

M. Krasnodębska-Tomkiel sprzedaż produktów niedopasowanych do potrzeb 
konsumentów

Financial Services
Authority (FSA)

dostarczanie konsumentom nieuczciwych, nieodpowiednich 
produktów

Financial Conduct
Authority (FCA)

udzielenie nieodpowiedniej porady niewyjaśniającej 
podejmowanego ryzyka

Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów

proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych 
w sposób nieadekwatny do ich charakteru

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Wierzbicka 2015; Wojnowska, Gniadek 2015; Investor-
Words; Wyman 2011; FCA; Krasnodębska-Tomkiel 2016].

Usługi finansowe, których dotyczy misselling, charakteryzują się niską przydatno-
ścią dla konsumenta, gdyż nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. Konsument 
jest świadomie wprowadzany w błąd przez przekazywanie niepełnych bądź wręcz 
nieprawdziwych informacji na temat zakupu i funkcjonowania nabywanych instru-
mentów. Nie zna też najczęściej swoich praw jako ich właściciel. Korzyści z naby-
cia takich produktów finansowych są więc dla klientów w większości przypadków 
niejasne, dlatego misselling uznawany jest za sprzedaż o nieczystych intencjach, 
będącą rezultatem wątpliwych prawnie i etycznie praktyk wielkich korporacji finan-
sowych, których jedynym celem jest zwiększenie swoich obrotów. Umowy zakupu 
na ogół zawierają niedozwolone prawem zapisy, tzw. klauzule abuzywne [Orlicka 
2015, s. 36–48]. Dotyczą one tych elementów umowy z konsumentem, które kształ-
tują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco na-
ruszając jego interesy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu 
(art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 459). 
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Najczęściej do nieuprawnionej sprzedaży usług finansowych dochodzi w wy-
niku braku rzetelnej informacji o sprzedawanych produktach. Brak przejrzystości 
i transparentności przy sporządzaniu niektórych umów finansowych uniemożliwia 
przeciętnemu nabywcy ocenę faktycznego ryzyka i ewentualnych korzyści wyni-
kających z zakupu. Wyklucza też możliwość oceny przydatności tych produktów. 
Nadużycia związane ze sprzedażą mogą dotyczyć niekorzystnej dla klienta ceny, 
niskiej jakości produktu lub mniejszego bezpieczeństwa, np. ochrony ubezpiecze-
niowej. Pośrednicy finansowi mogą też zachęcać do zakupu produktów wybranego 
partnera biznesowego, pomimo występowania na rynku innych, korzystniejszych 
dla klienta ofert.

Charakterystycznymi cechami missellingu są:
nieadekwatność produktu do charakteru, profilu lub potrzeb klienta (np. sprze- –
daż produktów długoterminowych osobom w podeszłym wieku),
brak wyjaśnień o sposobach i czasie likwidacji instrumentu, –
brak informacji o konstrukcji instrumentu i strukturze portfela inwestycyjnego, –
brak informacji o stopniu ryzyka instrumentu, –
brak informacji o sposobie obliczania dochodu klienta. –

Produkty, których z reguły dotyczy misselling, charakteryzują się z reguły skom-
plikowaną konstrukcją, a do ich zbycia często wykorzystywani są pośrednicy nie-
podlegający ścisłemu nadzorowi finansowemu. Misselling stosują bowiem nie tylko 
banki czy podmioty ubezpieczeniowe odpowiedzialne za skonstruowanie produktu, 
ale także brokerzy zajmujący się jego dystrybucją i stosujący nieuczciwe metody 
PR-owskie oraz marketingowe. Przez wiele lat procederowi temu sprzyjał brak sto-
sownych, przejrzystych i uczciwych regulacji prawnych.

3. Sytuacja na rynku w wybranych krajach

3.1. Misselling w Wielkiej Brytanii

Misselling pozostaje jednym z głównych problemów sprzedaży produktów fi-
nansowych w wielu krajach. W Wielkiej Brytanii najczęściej spotykaną formą mis-
sellingu jest sprzedaż dodatkowych, zbędnych ubezpieczeń kredytów. Najbardziej 
jaskrawym przykładem tzw. nieuprawnionej sprzedaży jest ubezpieczenie spłaty 
zadłużenia (ang. PPI – Payment Protection Insurance) [Dunkley 2016]. Banki zmu-
szają kredytobiorców zaciągających długoterminowe kredyty o znacznej wartości 
(najczęściej kredyty hipoteczne) do wykupienia polisy ubezpieczenia na życie, tłu-
macząc, że długi okres spłaty generuje dodatkowe ryzyko. Z reguły nie pozosta-
wiają klientom wyboru między wykupieniem dodatkowego zabezpieczenia a opcją 
zakładającą skrócenie okresu spłaty z jednoczesną rezygnacją z kosztownej polisy. 
Zwykle zresztą banki same świadczą usługi bancassurance jako komplementarne 
wobec kredytów, traktując ubezpieczenie jako dodatkowe źródło dochodu. Dolicza-
ją bowiem wartość polisy do kapitału kredytu, tłumacząc to „troską o dobro klienta”, 
tak by koszt polisy nie obciążał kredytobiorcy jednorazowo w chwili uruchomienia 

J. Cichorska
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kredytu. W ten sposób jednak polisa, jako część kapitału, podlega oprocentowaniu, 
co dodatkowo powiększa koszt obsługi zadłużenia. 

Drugim po ubezpieczeniach kredytów obszarem missellingu w Wielkiej Brytanii 
są ubezpieczenia na wypadek zgubienia lub kradzieży kart kredytowych oraz innych 
zdarzeń losowych związanych z ich wykorzystaniem. Jest to typowe nadużycie wo-
bec klientów, ponieważ ci są odpowiedzialni za takie zdarzenie tylko w ograniczo-
nym stopniu. Umowa o wydanie karty zobowiązuje bowiem jej emitenta do pokrycia 
szkody z tytułu zgubienia lub kradzieży automatycznie [FCA 2016].

Skalę problemów dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych w Wielkiej Bry-
tanii obrazuje liczba skarg i zażaleń składanych na banki oraz inne instytucje finan-
sowe do władz nadzorczych3. W 2015 r. wpłynęło do FCA 4 257 450 zażaleń tylko 
na działalność instytucji objętych nadzorem finansowym. Wprawdzie w stosunku do 
roku poprzedniego nastąpił spadek liczby zażaleń o 240 376, ale w grupie skarg na 
instrumenty poza PPI zanotowano wzrost o 222 340 skarg, czyli o nieco powyżej 
9% w stosunku do 2014 r. i ponad 10% względem 2013 r. Znacznemu ograniczeniu 
uległa natomiast liczba skarg dotyczących ubezpieczenia zadłużenia PPI. W 2015 r. 
w porównaniu z rokiem poprzednim było o prawie 26% mniej skarg na umowy tego 
typu, a w stosunku do 2013 r. o ponad 57% [FCA 2016, s. 14]. Poprawa w tym obsza-
rze jest wynikiem zaostrzenia regulacji oraz zwiększenia liczby kontroli (wykres 1). 

Wykres 1. Liczba skarg klientów na instytucje objęte nadzorem finansowym w Wielkiej 
Brytanii w latach 2013–2015

Źródło: [FCA 2016, s. 16].

3 Nie jest to w pełni miarodajne źródło, gdyż nie wszystkie składane wnioski są uzasadnione. Występu-
ją też często długie odstępy między wystąpieniem incydentu a złożeniem skargi, ponadto skargi często 
dotyczą kilku produktów powiązanych ze sobą.

Misselling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów finansowych...
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Oprócz skarg do FCA Brytyjczycy mogą też składać skargi do Rzecznika Finanso-
wego (ang. FOS – Financial Ombudsman Service). W tej grupie od 2014 r. zauważa 
się znaczny spadek liczby skarg. Dotyczył on skarg we wszystkich grupach usług 
finansowych z wyjątkiem sektora bankowego i kredytów. Podobnie jak w rapor-
cie FCA także tutaj zauważalny jest spadek liczby skarg z tytułu ubezpieczenia za-
dłużenia PPI. Wyraźne zmniejszenie się liczby skarg biuro Rzecznika zanotowało 
w 2015 r.4 W kolejnym roku ich liczba wprawdzie znowu wzrosła, ale tylko nie-
znacznie (wykres 2). 

Wykres 2. Skargi na instytucje finansowe złożone do Rzecznika Finansowego w Wielkiej 
Brytanii w latach 2014–2016

Źródło: [Financial Ombudsman 2017]. 

Choć liczba skarg złożonych na nieuczciwe praktyki instytucji finansowych jest jed-
nym z podstawowych sposobów pomiaru zjawiska missellingu, należy pamiętać, że nie 
jest to miara doskonała ze względu m.in. na upływ czasu od momentu zajścia zdarze-
nia do złożenia skargi. Skarga może dotyczyć niekorzystnej umowy podpisanej nawet 
kilka lat wcześniej. Liczbę skarg mogą też powiększać nieuzasadnione roszczenia tzw. 
wiecznie niezadowolonych klientów lub takich, którzy chcą świadomie i z premedyta-
cją wykorzystać swoją wiedzę rynkową do uzyskania nieuprawnionych korzyści.

W ograniczaniu praktyk missellingu istotną rolę odgrywa czas rozpatrywania 
skarg. W Wielkiej Brytanii skuteczność w tym zakresie uległa znacznej poprawie. 
W 2015 r. czas potrzebny na zamknięcie sprawy skrócił się do czterech i mniej tygo-
dni przy ośmiu i więcej tygodniach w 2014 r. [FCA 2016, s. 15]. 

4 Brytyjski Rzecznik Finansowy rozpatruje również skargi na instytucje nie objęte nadzorem finanso-
wym.
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3.2. Zjawisko missellingu w Polsce

Na polskim rynku produkty wykorzystywane w procesie missellingu przyjmu-
ją najczęściej postać inwestycyjnych instrumentów ubezpieczeniowych w formie 
umów ubezpieczeniowych na życie i dożycie związanych z ubezpieczeniowym fun-
duszem kapitałowym (UFK). Powstały one w efekcie występującego spadku zain-
teresowania tradycyjnymi produktami oszczędnościowymi, których dochodowość 
obniża się ze względu na malejące stopy procentowe. Aby zachęcić klientów do 
oszczędzania, banki wprowadzały do swojej oferty różnego rodzaju długotermino-
we produkty o charakterze zabezpieczenia emerytalnego dla wpłacającego i jego 
rodziny. Rekomendowały je jako produkty o wysokiej stopie zwrotu, jednocześnie 
zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Ich konstrukcja nie dawała 
jednak najczęściej możliwości wcześniejszego wycofania środków, gdyż opłata li-
kwidacyjna w pierwszych latach wynosiła 100% wpłaconego kapitału, a po upływie 
jednej trzeciej okresu odpowiednio 70% kapitału. Dopiero pod koniec wieloletniego 
(dziesięcio-, a nawet dwudziestoletniego) okresu realizacji, opłata likwidacyjna ob-
niżała się do poziomu ok. 5% wartości zgromadzonego kapitału. Nieznany był też 
skład portfela inwestycyjnego ani sposób jego konstrukcji, gdyż był on tworzony 
w oparciu o na ogół enigmatycznie określony i bliżej niesprecyzowany indeks. Nie 
pozwalało to na sporządzenie prognozy wartości inwestycji w okresie wykupu.

Rozmiary zjawiska missellingu w ubezpieczeniach skłoniły Rzecznika Finan-
sowego do opracowania raportu dotyczącego nieprawidłowości w konstruowaniu 
umów na życie i umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Wyniki ba-
dań Rzecznika zostały zaprezentowane w tabeli 2.

Tabela 2. Liczba skarg dotyczących UFK kierowanych do Rzecznika Ubezpieczo-
nych w latach 2010–2015

L.p. Rok
Liczba skarg

%
Dotyczących UFK Ogółem

1. 2010  103 11 947 0,86

2. 2011  146 14 356 1,01

3. 2012  515 15 273 3,4

4. 2013 1216 16 516 7,4

5. 2014 1422 15 429 9,2

6. III kw. 2015 1070 14 273 7,5

Źródło: [Rzecznik Finansowy 2016b, s. 233].
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Skargi złożone w Polsce na ubezpieczeniowe produkty rynku kapitałowego stano-
wią niewielki ułamek liczby skarg składanych w Wielkiej Brytanii. W 2015 r. złożo-
ne w Polsce skargi tylko z tytułu nieprawidłowości w umowach o fundusze ubezpie-
czeniowe z zabezpieczeniem emerytalnym stanowiły zaledwie 7% podobnych skarg 
w Wielkiej Brytanii.

Kolejnym produktem o wyraźnych znamionach missellingu są w Polsce kredyty 
denominowane lub indeksowane kursem waluty obcej, zwane popularnie kredytami 
walutowymi. Zastrzeżenia zgłaszane do tych umów dotyczą najczęściej stosowania 
przez banki:

wewnętrznych tabel kursowych, na które klient nie ma wpływu, i przeliczania  –
według nich rat kredytów,
nieprecyzyjnych i niezrozumiałych sposobów zmiany wysokości oprocentowa- –
nia,
niewłaściwego obliczania stopy procentowej, nieuwzględniającej ujemnej war- –
tości stopy LIBOR/EURIBOR,
opłat (składek) z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, –
niezgodnego z prawem sposobu waloryzowania (indeksowania) kursu waluto- –
wego,
wysokiej różnicy między kursem kupna i sprzedaży (tzw. spreadu), –
sprzedaży pakietowej wymuszającej na kredytobiorcy wykup dodatkowego  –
ubezpieczenia na życie [Rzecznik Finansowy 2016a, s. 6].

Skargi dotyczą także niestosowania się banków do zobowiązań w ramach restruk-
turyzacji umów kredytowych podjętych w związku z drastyczną podwyżką kursu 
franka szwajcarskiego, zwanych potocznie sześciopakiem. Udział różnych rodzajów 
skarg złożonych do Rzecznika Finansowego przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Struktura skarg dotyczących tzw. kredytów walutowych w Polsce w latach 
2015–2016 (w procentach)

Źródło: [Rzecznik Finansowy 2016a, s. 7].

Najwięcej skarg w zakresie kredytów hipotecznych dotyczy szkód wyrządzonych 
zastosowaniem wysokiego kursu waluty kredytu (głównie CHF) do złotego oraz 
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zbyt wysokiego poziomu spreadu. Klienci skarżą się także na wymuszanie przez 
banki dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci polisy na życie i włączanie jej 
wartości do kapitału kredytu.

4. Zmiany w prawie polskim i międzynarodowym

Odpowiedzią na stosowanie praktyk missellingu jest zaostrzenie regulacji do-
tyczących bezpieczeństwa klientów rynku finansowego i wzmożenie kontroli ich 
przestrzegania, wykonywanych zarówno przez instytucje nadzoru finansowego, jak 
i rzeczników praw konsumentów. Celem wprowadzenia regulacji jest:

zapewnienie odpowiedniej ochrony interesów konsumentów, –
ochrona stabilności i integralności systemu finansowego, –
promowanie w interesie konsumentów skutecznej konkurencji między instytu- –
cjami rynku finansowego.

Regulacje biorące w obronę konsumenta powstają na szczeblu międzynarodowym 
i krajowym. Pierwsze z nich pojawiły się już w połowie lat 70. XX w. W 1975 r. 
Rada Wspólnot Europejskich wydała Council Resolution on a preliminary pro-
gramme of the European Economic Community for a consumer protection and in-
formation policy (Dz. Urz. WE C 92/1 z dnia 25 kwietnia 1975 r.). Przepisy tego 
prawa dawały konsumentom rękojmię obrony ich interesów przed niewłaściwymi 
zachowaniami przedsiębiorstw, a zwłaszcza dochodzenia roszczeń i rzetelnej infor-
macji [Wierzbicka 2015]. Na rynku ubezpieczeniowym dużą rolę odegrała dyrek-
tywa wprowadzająca jednolite w krajach UE przepisy dotyczące działalności po-
średników ubezpieczeniowych i zobowiązująca ich do dostarczenia klientom pełnej 
informacji o produkcie jeszcze przed zawarciem umowy (Dyrektywa 2002/92/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Dz. Urz. UE L 9/3 z dnia 15 stycznia 2003 r.). Kolejne dyrekty-
wy dotyczące przestrzegania praw konsumentów w krajach UE dotyczyły kredytów 
konsumenckich (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 
23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dy-
rektywę Rady 87/102/EWG, Dz. Urz. UE L 133/66 z dnia 22 maja 2008 r.), kredy-
tów związanych z nieruchomościami (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt zwią-
zanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE 
i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz. Urz. UE L 60/34 z dnia 
28 lutego 2014 r.) i ubezpieczeń na życie (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, 
Dz. Urz. UE L 26/19 z dnia 2 lutego 2016 r.). Wszystkie przytoczone regulacje 
podkreślają znaczenie informacji w procesie rzetelnej i uczciwej obsługi klienta. 
Art. 20 ust. 1. dyrektywy UE w sprawie dystrybucji ubezpieczeń formułuje to w na-
stępujący sposób: „Przed zawarciem umowy ubezpieczenia dystrybutor ubezpieczeń 
określa na podstawie informacji otrzymanych od klienta wymagania i potrzeby tego 
klienta oraz podaje klientowi w zrozumiałej formie obiektywne informacje na temat 
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produktu ubezpieczeniowego, aby umożliwić temu klientowi podjęcie świadomej 
decyzji. Każda proponowana umowa musi być zgodna z wymaganiami i potrzebami 
klienta”. 

Przepisy międzynarodowe są implementowane do regulacji krajowych poszcze-
gólnych państw. W Wielkiej Brytanii w grudniu 2015 r. sfinalizowany został pakiet 
przepisów ułatwiających konsumentom korzystanie z rachunków rozliczeniowych 
i oszczędnościowych [FCA 2015a]. Od dnia 1 grudnia 2016 r. nałożono na instytucje 
finansowe wymóg przekazywania klientom informacji na temat stóp procentowych 
oszczędności gotówkowych zarówno w momencie sprzedaży, jak i w całym okre-
sie trwania umowy. Zobowiązano też te instytucje do dokonywania zmiany formy 
oszczędzania na wyraźne życzenie klienta, jeżeli uzna on, że inny produkt jest dla 
niego korzystniejszy [FCA 2015b]. 

Przełomowe znaczenie miało opracowanie we wrześniu 2015 r. zasady dotyczącej 
sprzedaży wiązanej, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2016 r. Doty-
czy ona zakazu sprzedaży produktów dodawanych do umowy podstawowej, przede 
wszystkim w obszarze produktów ubezpieczeniowych. Przepis ten wprowadzono 
nie tylko po to, aby zdyscyplinować nieuczciwych sprzedawców, ale również w celu 
poprawy płatności wśród klientów. Ci bowiem często nie wywiązują się z umów 
podstawowych, podając jako powód zaprzestania realizacji to, że sprzedawcy zmu-
sili ich do zakupu dodatkowych niechcianych i szkodliwych produktów [FCA 2016, 
s. 45]. Dla dodatkowych usług ubezpieczeniowych, szczególnie związanych z bran-
żą motoryzacyjną, wprowadzono ponadto we wrześniu 2015 r. tzw. zasadę gwaran-
towanej ochrony aktywów (ang. GAP – Guaranteed Asset Protection). Tego rodzaju 
ubezpieczenia nie mogą wejść w życie w dniu zakupu. Pozwoli to na uniknięcie 
nieprzemyślanych zakupów i sprzedaż produktów GAP tylko tym konsumentom, 
którzy dokonali rozważnego wyboru [FCA 2016, s. 45].

W Polsce problemy missellingu nie zostały tak radykalnie rozwiązane jak w Wiel-
kiej Brytanii. Przepisy odnoszą się głównie do ogólnych warunków umowy i organi-
zacji kontroli nad rynkiem. W szczególności dotyczą ochrony kredytobiorców (Usta-
wa z dnia 11 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1528), organizacji nadzoru finansowego (Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nad-
zorze nad rynkiem finansowym, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 196), stosowania 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (Ustawa z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych 
innych ustaw, Dz. U. poz. 1634) oraz bezpieczeństwa ubezpieczonych (Ustawa 
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. 
poz. 1844). Ustawa o kredycie konsumenckim wprowadza przede wszystkim obo-
wiązek informowania klientów o wysokości całkowitej kwoty kredytu, całkowitego 
kosztu obsługi zadłużenia oraz podawania tzw. rzeczywistej rocznej stopy oprocen-
towania (RRSO). Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym reguluje natomiast 
wysokość kosztów pozaodsetkowych, których maksymalna wysokość może wyno-
sić 25% kwoty zobowiązania oraz 30% pożyczanej kwoty w skali roku. Uniemoż-
liwia w ten sposób ukrywanie kosztów obsługi w postaci opłat i prowizji. Zapisy 
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ustawy są zatem uzupełnieniem kodeksu cywilnego w obszarze ustalenia maksy-
malnego poziomu umownych odsetek kapitałowych obwarowanego rygorem dwu-
krotności odsetek kapitałowych ustawowych, które obecnie wynoszą 10% (art. 358 
i 359 k.c.)5.

Ostatnie zmiany w tych regulacjach weszły w życie w dniu 17 kwietnia 2016 r. 
Nowe przepisy – wprowadzone wspomnianą już ustawą o zmianie ustawy o ochro-
nie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw – dotyczą zakazu pro-
ponowania usług i produktów nieadekwatnych do ich charakteru. Zapis ten, który 
w swej istocie powinien całkowicie wyeliminować nieuczciwe praktyki sprzedaży 
usług finansowych, jest sformułowany jednak zbyt ogólnie i pozostawia możliwość 
dosyć swobodnej interpretacji, pomimo że jego intencją było niedopuszczenie do 
sprzedaży skomplikowanych instrumentów, których funkcjonowania konsument 
nie rozumie i które nie są zgodne z jego potrzebami. W myśl powyższej regula-
cji obowiązkiem sprzedającego powinno być rozpoznanie oczekiwań konsumenta 
przez scharakteryzowanie jego cech i celu inwestowania, a następnie dobór nie tyl-
ko odpowiedniego produktu, lecz także formy dystrybucji zgodnie z dobrymi zwy-
czajami handlowymi i biznesowymi. Sprzedający zobowiązany jest też do oceny 
produktów umieszczonych w ofercie pod względem ich przydatności dla określo-
nych grup nabywców. Informacja o produkcie ma być czytelna, aby nie wprowadzać 
konsumenta w błąd. Celem wprowadzenia regulacji jest bowiem przeciwdziałanie 
nieetycznym praktykom stosowanym przez instytucje finansowe wykorzystujące 
niewiedzę i nieporadność konsumentów, aby wyegzekwować wykonanie transakcji, 
której konsument nie rozumie i która może być dla niego niekorzystna. Tym samym 
ustawodawca potwierdza konieczność wzięcia pod ochronę słabszych konsumentów 
(osoby starsze lub w trudnej sytuacji materialnej), którzy z natury rzeczy są częściej 
narażeni na ryzyko na rynku finansowym. 

Prawodawca przewiduje różne sposoby walki z procederem missellingu. Jed-
nym z nich jest możliwość wydawania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, tzw. decyzji tymczasowych, zobowiązujących instytucje finansowe 
do usunięcia niezgodnych z obowiązującym prawem klauzul abuzywnych, a nawet 
do wycofania się ze świadczenia usługi w trakcie jej trwania i zaniechania jej dal-
szego rozliczania. Postępowanie administracyjne dotyczące stosowania klauzul abu-
zywnych6 może być wszczęte z urzędu lub z inicjatywy konsumentów, rzeczników 
konsumentów, Rzecznika Finansowego oraz organizacji konsumenckich, które uzy-
skują status zawiadamiającego. Powinno się to przyczynić do szybkiego i sprawne-
go wyeliminowania szkodliwych praktyk w umowach wcześniej zawartych, których 
skutki już występują. 

Należy przy tym podkreślić, że decyzja Prezesa UOKiK obowiązuje nawet po 
wniesieniu odwołania przez sprzedawcę. W przypadku niezastosowania się przez 
instytucję finansową do nakazu Prezes UOKiK ma prawo nałożenia na nią sank-

5 Ustawowe odsetki kapitałowe wylicza się jako sumę stopy referencyjnej NBP plus 3,5 p.p. 
6 Rejestr klauzul abuzywnych znajduje się na stronie UOKiK, https://www.uokik.gov.pl/rejestr_klau-
zul_niedozwolonych2.php (dostęp: 12.08.2016).
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cji finansowej w wysokości 10% osiąganych obrotów. Ma on także prawo do upu-
blicznienia informacji o nieuczciwym sprzedawcy i negatywnych warunkach pro-
ponowanych przez niego umów w celu ostrzeżenia potencjalnych nabywców. Aby 
uniknąć kary, sprzedawca może dobrowolnie zobowiązać się do zmiany klauzul 
i zaniechać stosowania dotychczasowych, szkodliwych praktyk. Zastosowanie tzw. 
miękkich działań pozwala na uproszczenie postępowania. Organem orzekającym 
staje się bowiem Prezes UOKiK, aczkolwiek nadal jego decyzje są kontrolowane 
pod względem merytorycznym przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
będący sądem cywilnym. 

Wzrost bezpieczeństwa konsumentów zapewnia także wydłużenie do trzech lat 
terminu przedawnienia roszczeń dotyczących niedozwolonych praktyk sprzedawcy. 
Bank ma prawo odwołania się od decyzji Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, który powinien rozpoznać sprawę w terminie do 2 miesięcy 
od daty otrzymania odwołania. 

Prezes UOKiK ma obowiązek udowodnienia winy bankowi w zakresie stosowa-
nia niedozwolonych praktyk. Rozwiązaniem, które ma ułatwić mu to zadanie, jest 
wprowadzenie instytucji tzw. tajemniczego klienta (ang. mystery shopper), czyli 
podstawionego pracownika Urzędu, który udając konsumenta, podejmuje czynności 
symulujące chęć nabycia produktu, jednocześnie rejestrując przebieg całej operacji. 
Celem takiego zabiegu jest sprawdzenie zachowania banku w procesie sprzedaży 
szczególnie pod względem przestrzegania procedur, udzielania rzetelnej informacji 
i prezentacji oferty. Na przeprowadzenie zabiegu z wykorzystaniem tajemniczego 
klienta wymagana jest zgoda sądu, który powinien wydać ją w ciągu 48 godzin od 
złożenia wniosku przez Prezesa UOKiK.

Zwiększenie uprawnień Prezesa UOKiK pozwoli na usprawnienie walki z proce-
derem stosowania niedozwolonych zapisów w umowach finansowych i zwiększenie 
skutecznego eliminowania szkodliwych praktyk missellingu.

5. Metody zapobiegania zjawiskom missellingu w usługach finansowych

W konsekwencji nowelizacji przepisów w zakresie praktyk missellingu stopniowo 
ulega zmianie polityka sprzedaży produktów finansowych uznanych za nieetycz-
ne. W niektórych przypadkach wprowadzono ścisłą reglamentację wybranych usług 
(wspomniany wyżej zakaz sprzedaży usług dodatkowych w Wielkiej Brytanii lub 
zalecenie wycofania z udzielania tzw. kredytów walutowych w Polsce [KNF 2013]), 
a także dostosowano ofertę do wymagań i potrzeb klientów. Same regulacje nie by-
łyby jednak wystarczająco skuteczne, gdyby w ślad za nimi nie szła kontrola ich 
przestrzegania. Zadania te powierzono zarówno państwowym jednostkom nadzoru 
finansowego, jak i instytucjom ochrony praw konsumenta. Ich zwieńczeniem są ra-
porty o stanie rynku różnych usług finansowych, a konsekwencją wykrycia niepra-
widłowości – nakładanie kar na podmioty łamiące przepisy. 

W Wielkiej Brytanii tylko w latach 2015–2016 skontrolowano 25 000 podmiotów 
udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich oraz rozpatrzono odwołania na 
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korzyść klientów na łączną wartość 334 mln GBP. Wydano też 185 alertów kon-
sumenckich przestrzegających przed niewłaściwymi praktykami instytucji finanso-
wych i nałożono grzywny na 17 podmiotów na łączną kwotę 4,2 mln GBP [FCA 
2016].

Tabela 3. Łączne kary finansowe nałożone przez FCA w Wielkiej Brytanii w latach 
2013–2016 

Nałożone kary finansowe 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Liczba ogółem, w tym: 46 43 34

Na podmioty gospodarcze 27 23 17

Osoby fizyczne 19 20 17

Łączna wartość w mln GBP, w tym: 425,0 1 409,8 884,6

Na podmioty gospodarcze 421,1 1 403,1 880,4

Osoby fizyczne 3,9 6,7 4,2

Źródło: [FCA 2016, s. 55].

Brytyjski system ochrony konsumenta przed praktykami missellingu jest bardzo 
skuteczny. W okresie 2015/2016 agencja FCA, wykorzystując swoje uprawnie-
nia wykonawcze, wydała 151 orzeczeń, w tym: 138 w sprawach cywilnych i 13 
w sprawach karnych. Liczba nałożonych kar zmalała o 21% w stosunku do okre-
su 2014/2015 i o 24% w stosunku do okresu 2013/2014. Wartość kar w stosunku 
do okresu 2013/2014 wzrosła o 108%, natomiast w stosunku do okresu 2014/2015 
zmalała o 37,3%. Jest to m.in. spowodowane wdrożeniem restrykcyjnych regulacji, 
których wynikiem było cofnięcie zezwoleń na udzielanie kredytów i pożyczek kon-
sumpcyjnych, wprowadzenie zakazu sprzedaży wiązanej oraz nałożenie kar więzie-
nia oraz konfiskaty mienia [FCA 2016, s. 55].

W Polsce w 2014 r. w zakresie nieuczciwych praktyk w związku z dystrybucją 
ubezpieczeń na życie z UFK Prezes UOKiK wydał cztery decyzje nakładające kary 
finansowe w łącznej wysokości 50,414 mln zł za naruszenie zbiorowych interesów 
konsumentów. Jeden spośród czterech ukaranych przedsiębiorców zamiast zaprze-
stać pobierania opłat zakazanych przez UOKiK jednostronnie zmienił sposób ich 
obliczania, dokonując tym samym niezgodnej z prawem, niekorzystnej dla klientów 
modyfikacji umowy ubezpieczenia. Pokazuje to stosunek polskich przedsiębiorców 
do stosowania prawa i ich praktyczną bezkarność. Decyzja o nałożeniu kary miała 
jednak istotne znaczenie dla konsumentów. Dała im wyraźny przekaz, że instytucje 
ubezpieczeniowe muszą zmienić swoje postępowanie wobec klientów. Pomimo że 
powinny być postrzegane jako podmioty otaczające klientów opieką, dopuszczają 
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się wobec nich nadużyć. Decyzje UOKiK pomagają konsumentom w uświadomie-
niu sobie, że mogą skutecznie dochodzić swoich roszczeń [Rzecznik Finansowy 
2016b, s. 4].

W 2015 r. UOKiK prowadził sprawy przeciwko 17 towarzystwom ubezpiecze-
niowym o przerzucanie na konsumentów kosztów początkowych zawarcia ubez-
pieczenia. W wyniku prowadzonych postępowań 16 ubezpieczycieli dobrowolnie 
zobowiązało się do wprowadzenia zmian w umowach w zakresie obniżenia opłat 
likwidacyjnych [UOKiK 2016]. 

6. Zakończenie

W komercyjnych instytucjach świadczących usługi finansowe, takich jak banki 
i towarzystwa ubezpieczeniowe, zauważalna jest presja na wzrost wyników finan-
sowych. Chęć powiększenia wielkości sprzedaży za wszelką cenę skłania do nie-
etycznych zachowań i wymuszania na klientach zakupu niechcianych produktów 
generujących wysokie koszty obsługi i dodatkowe ryzyko. Klienci coraz liczniej 
dają wyraz swojemu niezadowoleniu, składając skargi do władz nadzorczych oraz 
pozwy do sądów. 

W efekcie władze zaostrzyły regulacje w zakresie sprzedaży usług finansowych 
oraz zwiększyły liczbę kontroli i kar dla instytucji finansowych. Dzięki temu za-
uważono poprawę w relacjach instytucji finansowych z klientami. Efekty te trudno 
jednak ocenić kompleksowo, szczególnie na rynku polskim, na którym nie prowadzi 
się periodycznych sprawozdań obejmujących w jednym dokumencie różne formy 
missellingu. W raportach opisane są jednostkowe przypadki nadużyć ze strony po-
szczególnych podmiotów oraz podawane są informacje o karach nałożonych z tego 
tytułu. Nie można więc na ich podstawie ocenić mechanizmu nieuczciwych praktyk 
na rynku finansowym w skali całego rynku krajowego. 

Kolejny problem stanowi realizacja wydanych już przepisów zakazujących sto-
sowania missellingu. Pomimo coraz lepszych regulacji występują nadal trudności 
z faktycznym egzekwowaniem prawa, co obniża skuteczność działań zapobiegają-
cych nieetycznym zachowaniom banków i ubezpieczycieli. Samo zaostrzenie regu-
lacji bez wdrożenia skutecznego mechanizmu ich egzekwowania nie wystarcza do 
wyeliminowania tego procederu. Pozytywnie należy natomiast ocenić sam fakt co-
raz większej świadomości poszkodowanych klientów, którzy zaczynają powszech-
nie upominać się o swoje prawa. 
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Misselling – the sale of unnecessary financial instruments 
and its effects. Legal status in Poland and Great Britain

Abstract. In many countries courts, financial supervisory institutions and security institu-
tions receive increasing number of complaints about fraudulent practices of financial insti-
tutions, which sell products unsuitable for the needs and capabilities of customers, and are 
in most cases unnecessary. This procedure is called misselling. It most often occurs in case 
of a tie-in sale which entails such instruments as credit, payment cards, or deposits supple-
mented by a specific form of insurance. Products bearing the hallmarks of misselling expose 
customers to unnecessary risks and bring about additional handling costs. This has caused 
the need to tighten regulations related to the sale of financial products. The article explains 
the concept of misselling and provides its examples both in Poland and Great Britain. It also 
describes amendments to the provisions in this area and the ways in which they are enforced 
in both countries.

Keywords: misselling, financial products, complaints, Financial Ombudsman.
JEL Codes: G21, G22.
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Deficyt transparentności informacji dotyczącej 
produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych
jako zagrożenie bezpieczeństwa konsumenta

na rynku usług finansowych

Bożena FRĄCZEK1

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Streszczenie. Rozwój rynku finansowego – potwierdzany poszerzaniem oferty produktowej, 
wzrostem obrotów oraz zwiększaniem liczby uczestników – stwarza ogromne możliwości 
zarówno przedsiębiorstwom, jak i gospodarstwom domowym. Z jego rozwojem wiąże się 
także wiele zagrożeń wynikających ze wzrastającego poziomu ryzyka, z niedopasowania 
tempa rozwoju rynku finansowego do poziomu wiedzy, umiejętności finansowych oraz 
świadomości jego uczestników, a także z niewłaściwej polityki informacyjnej podmiotów 
kreujących ten rynek. Instytucje finansowe przygotowujące produkty i usługi finansowe, nie 
zawsze w sposób świadomy, ograniczają przejrzystość informacji dotyczących ofert. Deficyt 
transparentności informacji dotyczących oferowanych produktów i usług może stanowić po-
ważną barierę ograniczającą efektywne i świadome uczestniczenie w rynku finansowym. 
Z uwagi na ogromne znaczenie procesów oszczędnościowo-inwestycyjnych w zarządzaniu 
finansami osobistymi za cel niniejszego artykułu przyjęto prezentację różnych form niewła-
ściwej polityki informacyjnej skutkującej brakiem lub ograniczoną przejrzystością informa-
cji dotyczącej ofert rynku finansowego w zakresie gromadzenia nadwyżek finansowych. Po-
szczególne formy deficytu przejrzystości zostały zweryfikowane i zaprezentowane w oparciu 
o literaturę krajową i zagraniczną oraz na podstawie analizy przypadków.
Wykazano zarówno nieprecyzyjny i zróżnicowany sposób prezentacji warunków finanso-
wych produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, a w szczególności stosowanie różnych 
rodzajów stóp dochodowości oraz odmiennych sposobów kalkulacji dochodu z instrumen-
tów oszczędnościowo-inwestycyjnych, jak i różne przypadki jakościowo niewłaściwej infor-
macji o tych produktach. 

Słowa kluczowe: transparentność na rynkach finansowych, decyzje inwestycyjne, instytucje 
finansowe.
Kody JEL: D14, E44, G02, G20.
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1. Wstęp

Gromadzenie środków pieniężnych przez gospodarstwa domowe jest bardzo waż-
nym procesem w ramach zarządzania ich majątkiem. Zgromadzone oszczędności 
dają poczucie bezpieczeństwa finansowego oraz umożliwiają planowanie wydat-
ków. Efektywna alokacja nadwyżek finansowych dodatkowo umożliwia pomnaża-
nie zgromadzonych zasobów kapitałowych. Oszczędności gospodarstw domowych 
stanowią ważny element oszczędności narodowych i wpływają na wielkość inwesty-
cji krajowych, determinujących wzrost gospodarczy. 

Rynek finansowy oferuje wiele zróżnicowanych produktów oszczędnościowo-
inwestycyjnych. Wśród czynników wpływających na oszczędzanie można wyszcze-
gólnić zarówno te, które mają wpływ na podjęcie decyzji o oszczędzaniu, jak i te, 
które odnoszą się do celu gromadzenia środków. Czynniki determinujące oszczędza-
nie są także dzielone na zewnętrzne (ogólne) – odnoszące się do otoczenia – oraz 
wewnętrzne (specyficzne) – wynikające ze specyfiki konsumenta, tj. gospodarstwa 
domowego, którego ten konsument jest członkiem [Krupa, Walczak, Chojnacka 
2012, s. 111–122]. Inna klasyfikacja dzieli te czynniki na leżące po stronie konsu-
menta (czynniki popytowe) oraz leżące po stronie instytucji oferujących produkty 
oszczędnościowo-lokacyjne (czynniki podażowe).

Jednym z istotnych czynników podażowych, wpływających na efektywne decyzje 
dotyczące alokacji środków pieniężnych, jest poziom transparentności informacji 
o ofercie oszczędnościowo-inwestycyjnej. Ograniczona przejrzystość ofert finanso-
wych stanowi poważną barierę uczestnictwa w rynku finansowym, ponieważ znie-
chęca do korzystania z usług finansowych i zmniejsza zaufanie do rynku finanso-
wego. W związku z tym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych 
przypadków braku lub ograniczonej przejrzystości informacji dotyczącej ofert rynku 
finansowego w zakresie gromadzenia nadwyżek finansowych. 

Założony cel pracy wynika z hipotezy głoszącej, że na rynku finansowym wystę-
puje deficyt transparentności informacji dotyczącej produktów oszczędnościowo- 
inwestycyjnych. 

Do weryfikacji hipotezy oraz osiągnięcia założonego celu w niniejszym przeglą-
dowym artykule wykorzystana zostanie literatura krajowa i zagraniczna oraz analiza 
przypadków.

2. Brak transparentności w prezentowaniu finansowych warunków
produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych – różne rodzaje stopy 

dochodowości instrumentów umożliwiających alokację kapitału

Konsumenci gromadzący nadwyżki finansowe mogą korzystać z bardzo szero-
kiej oferty produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych. Jednym z kryterium przy 
podejmowaniu decyzji o alokacji nadwyżek pieniężnych jest dochód generowany 
przez poszczególne instrumenty, który może być wyrażany w sposób bezwzględny 
(np. wysokość odsetek) lub względny (np. stopa dochodu). Porównywanie ofert nie 
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jest łatwe, głównie z powodu różnych rodzajów instrumentów finansowych oraz 
charakterystycznych dla nich rodzajów stóp, określających poziom dochodu, jaki 
można osiągnąć. Już w grupie najbardziej popularnych instrumentów umożliwiają-
cych alokację kapitału, takich jak lokaty i depozyty bankowe oraz certyfikaty czy 
obligacje, można wyszczególnić dwa podstawowe rodzaje stóp o różnych konstruk-
cjach, określających poziom dochodu.

Typowe dla lokat stopy o konstrukcji r = O/PV (O – odsetki, PV – Present Va-
lue, wartość początkowa) oraz stopy instrumentów dyskontowych o konstrukcji
d = O/FV (O – odsetki, FV – Future Value, wartość końcowa) stanowią prosty 
przykład problemu, który może się pojawić w związku z koniecznością wyko-
rzystania tego uniwersalnego parametru dla porównania atrakcyjności finansowej 
(dochodowości) ofert finansowych. Stopa (r) odzwierciedla relację zmiany warto-
ści kapitału reprezentowaną przez odsetki (O) do wartości początkowej kapitału 
(PV – Present Value), natomiast stopa (d) przedstawia stosunek zmiany wartości 
kapitału (O) do wartości końcowej (FV – Future Value), uzyskanej z instrumentu 
po zakończeniu inwestycji. W zależności od charakterystyki instrumentów oraz/
lub czasu trwania inwestycji na zmianę wartości kapitału (O), a tym samym kon-
strukcję stopy procentowej, wpływa sposób wyznaczania odsetek. Przy krótkim 
terminie inwestycji zazwyczaj stosowany jest rachunek odsetek prostych, nato-
miast w dłuższych okresach – rachunek odsetek złożonych, uwzględniający ka-
pitalizację odsetek. Pojawia się zatem kolejny rodzaj stopy wyrażającej docho-
dowość instrumentu finansowego, tj. stopa efektywna, ref = (1+r)n–1 (gdzie r jest 
stopą wyrażoną w skali okresu kapitalizacji, natomiast n – liczbą okresów kapita-
lizacji przypadającą na okres kalkulowanej stopy efektywnej). 

Brak transparentności związany ze sposobem kalkulacji odsetek, jako dochodu 
otrzymanego z tytułu ulokowania środków pieniężnych, jest w praktyce jeszcze 
bardziej złożony, ponieważ w obliczeniach dotyczących wysokości odsetek wy-
korzystywane są różne sposoby wyznaczania czasu. Zgodnie z art. 52 pkt 3 prawa 
bankowego: „Do obliczania należnych odsetek od środków pieniężnych zgroma-
dzonych na rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, chyba że umowa stanowi 
inaczej” (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1988). Zatem za rok powinno się przyjmować 365 dni. Emitenci 
lokat terminowych, określając czas ich trwania, posługują się ułamkiem, w któ-
rym odnoszą czas trwania lokaty (w dniach) do liczby dni w roku. O ile liczba 
dni w roku (mianownik) jest zwykle określana jako 365 – a więc zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, o tyle czas trwania lokaty (licznik) wyrażany jest jako 
dokładna lub przybliżona (zakładająca, że każdy miesiąc ma 30 dni) liczba dni 
pomiędzy datami rozpoczęcia i zakończenia lokaty. Wskazane odmienne sposoby 
obliczania dni pomiędzy datami rozpoczęcia i zakończenia lokaty skutkują różną 
wielkością odsetek – jako dochodu osiąganego z tytułu ulokowania środków pie-
niężnych, przy tej samej stopie procentowej i tym samym czasie trwania lokaty 
– por. tabela 1.

Deficyt transparentności informacji dotyczącej produktów...
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Tabela 1. Przykład I ofert lokat dwóch banków

Bank Kwota Okres Oprocentowanie Zysk netto Obliczenia

InBank 10 000 6 m-cy 2,4% 97,20 zł
O = 10 000*(1+2,4%)183/365

(dokładny rachunek dni)
Odsetki po zapłaceniu podatku:
O = 120 (1–0,19) = 97,20

IdeaBank 10 000 6 m-cy 2,4% 95,87 zł
O = 10 000*2,4%*180/365

(mieszany rachunek dni)
Odsetki po zapłaceniu podatku:

O = 118,36*(1–0,19) = 95,87

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://inbankpolska.pl/lokaty/o-lokacie/; https://www.
ideabank.pl/klienci-indywidualni-lokata-cloud; https://finanse.rankomat.pl/oszczedzanie/porowny-
warka-lokat (dostęp: 3.04.2017).

Przedstawione w tabeli 1 stopy procentowe są jednakowego rodzaju (r), tzn. od-
setki są obliczane na podstawie kapitału początkowego (PV). W zaprezentowanych 
przykładach odsetki obliczane są z wykorzystaniem kolejno rachunku odsetek zło-
żonych (w przypadku InBanku zastosowano kapitalizację roczną dla półrocznej 
lokaty) oraz rachunku odsetek prostych w okresie półrocznym (w przypadku Idea 
Banku półroczna lokata oznacza półroczną kapitalizację odsetek). Dokonanie wła-
ściwych kalkulacji w przypadku oferty InBanku wymaga świadomości, że podana 
stopa 2,4% jest możliwa do uzyskania w wyniku rolowania lokaty półrocznej na ko-
lejny okres (półroczny), co potwierdza zasadność stosowania zasad oprocentowania 
złożonego.

Nie jest to jednak jedyna przyczyna różnicy odsetek. W zaprezentowanych ofer-
tach zastosowano także wspomniane wcześniej zróżnicowane sposoby obliczania 
czasu trwania lokaty: w przypadku InBanku zastosowano metodę dokładną, nato-
miast w przypadku IdeaBanku metodę mieszaną, co wpłynęło na zmniejszenie war-
tości odsetek w drugim zaprezentowanym banku. Informacje dotyczące stosowane-
go w obliczeniach rachunku dni nie są zwykle podawane. 

Kolejnym przykładem braku przejrzystości/czytelności warunków lokat banko-
wych jest brak eksponowania wszystkich elementów wpływających na dochodo-
wość inwestycji – por. tabela 2.

Przykład zaprezentowany w tabeli 2 tylko z pozoru jest oczywisty i przejrzysty. 
Pierwsza oferta obejmuje dwukrotnie wyższą roczną stopę procentową (4%) i dwu-
krotnie krótszy czas trwania lokaty (3 miesiące) w porównaniu z drugą ofertą (2% 
i 6 miesięcy). Podane wartości stóp (4% dla lokaty 3-miesięcznej i 2% dla lokaty 
półrocznej) nie uwzględniają jednak różnej częstotliwości wypłaty odsetek (kapi-
talizacji), która to częstotliwość jest inna z uwagi na odmienny okres zapadalności 
lokat. W efekcie lokata 3-miesięczna jest bardziej korzystna niż lokata 6-miesięczna 
nie tylko z powodu wyższego oprocentowania, ale także częstszej kapitalizacji od-
setek. 
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Tabela 2. Przykład II ofert lokat dwóch banków

Bank Kwota Okres Oprocentowanie Zysk netto Obliczenia

NestBank 10 000 3 m-cy 4% 79,89 zł
O = 10 000*4%*90/365

Odsetki po zapłaceniu podatku:
O = 98,63* (1–0,19) = 79,89

Credit
Agricole 10 000 180 dni 2% 79,89 zł

O = 10 000*2%*180/365
Odsetki po zapłaceniu podatku:

O = 98,63*(1–0,19) = 79,89

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://finanse.rankomat.pl/oszczedzanie/porownywarka-
lokat (dostęp: 5.04.2017).

Zaprezentowanie podstawowych rodzajów stóp oraz zwrócenie uwagi na ich 
odmienną konstrukcję oraz różny sposób wykorzystywania do obliczania efektu 
finansowego inwestycji (odsetek) służyło podkreśleniu znaczenia pełnej informa-
cji dotyczącej rodzajów stóp, prezentowanych jako parametry porównawcze ofert 
finansowych. Wykorzystanie stóp dla porównania dochodowości różnych instru-
mentów jest możliwe tylko w sytuacji, gdy wskaźniki te są jednakowego rodzaju, 
uwzględniają wszystkie elementy wpływające na dochodowość, wyznaczone są dla 
jednakowego okresu, a w obliczeniach z ich wykorzystaniem są stosowane te same 
zasady (dotyczące np. rachunku dni). 

Konsumenci na rynku finansowym, podejmujący decyzję w oparciu o stopy od-
zwierciedlające dochodowość inwestycji, często nie są świadomi różnicy w kon-
strukcji wykorzystywanych parametrów, ponieważ nie znają cech wykorzystywanych 
instrumentów finansowych. Ponadto większość z nich, nawet jeśli ma świadomość 
występowania różnych parametrów (stóp), nie potrafi zamienić (przeliczyć) jednego 
rodzaju stopy na drugi, tak by móc dokonać poprawnego porównania.

Wskaźniki opisujące dochodowość inwestycji najczęściej podawane są w skali 
roku. Dotyczy to np. wartości stóp prezentowanych w tabelach ofert instytucji finan-
sowych. W przypadku produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych pojawiają się 
także przypadki stóp zwrotu (określających poziom dochodowości) dla okresów in-
nych niż roczny. Sytuacja taka występuje często w przypadku prezentacji wyników 
wielu ryzykownych inwestycji finansowych na rynku akcji czy wyników osiąganych 
przez fundusze inwestycyjne w okresach dłuższych niż rok, np. trzyletnich, pięcio-
letnich itd. Porównanie dochodowości inwestycji w takich przypadkach wymaga 
ujednolicenia okresu parametru, np. wyliczenia stopy rocznej. Chociaż przeliczenie 
stopy pięcioletniej na stopę roczną wydaje się proste, nie każdy inwestor używa naj-
bardziej zasadnej w takich przypadkach średniej geometrycznej.

Ponadto dla instrumentów ryzykownych podawana jest najczęściej stopa wyzna-
czona za okresy historyczne, która nie zawsze jest reprezentatywna dla okresów nad-
chodzących. Informacja ta (o braku gwarancji reprezentatywności) nie jest zwykle 
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eksponowana, co wpływa na niewłaściwą interpretację prezentowanych historycz-
nych stóp zwrotu. Zwykle wielkość ta jest odbierana przez konsumentów finanso-
wych jako oczekiwana stopa dochodowości, co nie zawsze jest zgodne z prawdą. 

Tabela 3. Przykłady różnych rodzajów stóp procentowych wykorzystywanych
do porównywania odmiennych form alokacji kapitału 

Rodzaj instrumentu Rodzaj stopy Uwagi i przykłady

Instrumenty o znanej stopie dochodowości (instrumenty bezpieczne)

Instrumenty procentowe
(lokaty, depozyty)

rn – stopa procentowa 
nominalna, zwykle 
podawana w tabelach 
ofert

ref – stopa procentowa 
efektywna, wyliczana 
na podstawie podawa-
nej w tabelach ofert 
stopy nominalnej oraz 
informacji o częstotli-
wości kapitalizacji

lokaty krótkoterminowe – dochód (odsetki) 
generowany przez dany walor jest obliczany 
z wykorzystaniem zasad oprocentowania 
prostego; nie ma konieczności obliczania 
stopy efektywnej, ponieważ w warunkach 
oprocentowania prostego stopa efektywna jest 
równa stopie nominalnej

instrumenty o średnim i długim czasie trwania 
oraz instrumenty rolowane – dochód (odsetki) 
generowany przez dany walor jest obliczany 
z wykorzystaniem zasad oprocentowania 
złożonego, tzn. na wartość odsetek (dochodu) 
wpływają: wartość ulokowanego kapitału, 
stopa nominalna, czas oraz częstotliwość 
kapitalizacji odsetek

Instrumenty dyskontowe
(np. obligacje i inne 
instrumenty dłużne)

d – stopa dyskonto-
wa, zwykle podawana 
w informacjach o da-
nym walorze

obligacje zerokuponowe lub inne instrumenty 
dyskontowe, dla których określona jest 
wartość nominalna (N) na dzień wykupu przez 
emitenta; wartość nominalna (N) jest wartością 
końcową kapitału 

Porównując dochodowość instrumentów procentowych i dyskontowych za pomocą wartości stopy 
procentowej i stopy dyskontowej, należy wcześniej dokonać przekształcenia stopy procentowej na 
dyskontową lub odwrotnie, w wyniku czego możliwe będzie porównanie wartości tych samych 
rodzajów stóp.

Instrumenty o nieznanej stopie dochodowości (instrumenty ryzykowne)

Akcje i inne walory 
ryzykowne o charakterze 

finansowym, w tym tytuły 
uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych
Walory o charakterze 
rzeczowym (np. złoto, 

nieruchomości)

E(r) – oczekiwana sto-
pa zwrotu, najczęściej 
podawana (sugero-
wana) na podstawie 
historycznych stóp 
zwrotu

wartość oczekiwanej stopy jest wartością 
hipotetyczną, więc nie jest gwarantowana; często 
jest podawana na podstawie historycznych 
okresów, nie zawsze reprezentatywnych; 
należy zwracać uwagę na okres, dla którego 
została wyznaczona, gdyż nie zawsze trwa on 
rok; aby wyznaczyć stopę roczną dla okresów 
wieloletnich, należy wykorzystać średnią 
geometryczną

Źródło: opracowanie własne.
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Zjawisko braku wyraźnego rozróżnienia stóp określających dochodowość instru-
mentów finansowych jest jednym z przejawów braku przejrzystości na rynkach fi-
nansowych. Mogłoby ono zostać znacznie ograniczone poprzez informowanie o ro-
dzaju stosowanej stopy wraz z prezentacją jej konstrukcji lub przeliczanie różnych 
rodzajów stóp na rodzaj stopy charakterystyczny dla najbardziej powszechnego in-
strumentu oszczędnościowego, np. lokaty. Rozwiązanie takie nie zawsze jest jed-
nak zgodne z interesem emitenta instrumentów finansowych, co nie sprzyja jego 
rozpowszechnieniu. Innym bardzo skutecznym sposobem ograniczającym skutki 
braku transparentności w prezentacji stóp dochodowości jest nabycie odpowiedniej 
wiedzy i umiejętności finansowych umożliwiających dokonywanie poprawnych in-
terpretacji i porównań produktów finansowych przez samego konsumenta finanso-
wego – por. tabela 3.

3. Formy deficytu transparentności informacji dotyczącej produktów 
oszczędnościowo-inwestycyjnych

Na dochodowość produktów oszczędnościowo inwestycyjnych wpływają liczne 
dodatkowe elementy, także w sposób pośredni. W wielu przypadkach są to koszty 
charakterystyczne dla danego produktu finansowego, o których konsument finanso-
wy nie zawsze jest informowany z należytą starannością. O atrakcyjności instrumen-
tu oszczędnościowo-inwestycyjnego stanowi także bezpieczeństwo ulokowanych 
środków, którego poziom jest bardzo często trudny do określenia z powodu braku 
wyczerpującej informacji o produkcie. Deficyt transparentności informacji występu-
je w bardzo różnych formach, ma wiele źródeł i dotyczy prawie wszystkich kategorii 
oszczędnościowo-inwestycyjnych instrumentów finansowych. Do najczęściej spo-
tykanych form braku przejrzystości na rynku produktów oszczędnościowo-inwesty-
cyjnych należy zaliczyć:

nieuczciwą reklamę oraz nierzetelną informację o produkcie, –
trudną do zrozumienia i interpretacji konstrukcję umów dotyczących instrumen- –
tu finansowego, zawierających niedozwolone (abuzywne) klauzule,
brak przejrzystości procesu tworzenia, emisji oraz obrotu instrumentami finan- –
sowymi,
deficyt transparentności informacji dotyczącej kondycji finansowej emitenta in- –
strumentów finansowych,
brak niezależności i tendencyjność informacji dostarczanej przez pośredników  –
i doradców finansowych,
ograniczony dostęp do informacji o dodatkowych kosztach wpływających na  –
dochodowość inwestycji,
fałszywe informacje oraz manipulację informacją. –

Konsumenci usług finansowych, w tym bankowych, bardzo często podejmują de-
cyzje dotyczące alokacji swoich środków pod wpływem nieuczciwej i tendencyjnej 
reklamy [Rutkowska 2006, s. 1–5]. W relacjach z bankami oraz innymi instytucjami 
finansowymi – jako słabsze strony umów – są narażeni na niewłaściwą ocenę prawi-
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dłowości przygotowywanych i przedstawianych im do zaakceptowania umów doty-
czących instrumentów finansowych, przez co często padają ofiarą niekorzystnych, 
nieuczciwych i krzywdzących rozwiązań. 

W przypadku wielu nowych instrumentów finansowych pojawia się problem de-
ficytu przejrzystości w samej ich konstrukcji. Sytuacja taka pojawia się najczęściej 
w związku z instrumentami złożonymi, hybrydowymi oraz innymi rozwiązaniami 
opartymi na portfelach czy złożonych strategiach inwestycyjnych. Problem może 
wynikać zarówno z braku standaryzacji w procesie ich tworzenia, jak i z celowego 
braku informacji o składzie instrumentu, portfela inwestycyjnego czy referencyjne-
go. Ponadto w przypadku bardziej wyrafinowanych produktów finansowych poja-
wia się problem wypracowania w pełni wiarygodnych i skutecznych metod analizy 
ryzyka i wyceny tych instrumentów [Krześniak 2009, s. 27–50]. Do wiadomości 
klientów podawane są informacje ogólne, zdawkowe, wybiórcze lub też ważne in-
formacje nie są podawane.

Kluczowe znaczenie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku 
kapitałowym (np. inwestycje w akcje, obligacje) odgrywa przejrzystość informacji 
na temat kondycji finansowej emitenta instrumentów finansowych, jego perspektyw 
rozwoju czy struktury akcjonariatu. Dostęp do tych danych oznacza lepszą ochronę 
interesów inwestorów. W rzeczywistości polityka informacyjna wielu podmiotów 
funkcjonujących na rynku kapitałowym prowadzona jest nierzetelnie, co pogłębia 
asymetrię informacyjną pomiędzy osobami mogącymi mieć dostęp do informacji 
poufnych (insiderami) a inwestorami, którzy nie mają dostępu do takich informacji.

Produkty i usługi finansowe mogą być sprzedawane na rynku zarówno przez pod-
mioty, które kreują te produkty (np. banki, firmy zarządzające funduszami inwesty-
cyjnymi), jak i przez instytucje, które pośredniczą w zawieraniu transakcji (np. firmy 
doradztwa finansowego) [Iwanicz-Drozdowska 2009, s. 10]. Na rynku finansowym 
funkcjonuje dużo firm świadczących usługi doradztwa finansowego w zakresie 
alokacji środków pieniężnych. Oferują one produkty lokacyjne, oszczędnościowe, 
inwestycyjne i ubezpieczeniowo-oszczędnościowe, doradzając jednocześnie klien-
towi w wyborze struktury aktywów [Stawska 2015, s. 144–158]. Doradztwo finan-
sowe powinno obejmować pomoc udzielaną klientowi w wyborze najlepszej dla 
niego oferty dostępnej na rynku, wraz z uwzględnieniem jego potrzeb [Waliszewski 
2010, s. 200]. Z założenia doradca finansowy powinien świadczyć klientowi usłu-
gi na jak najwyższym poziomie, winien być niezależny i zobowiązany do udziela-
nia bezstronnych porad oraz uświadamiania klienta co do jego praw wynikających 
z przepisów w zakresie ochrony konsumenta usług finansowych [Waliszewski 2014, 
s. 212]. W praktyce „niezależni” doradcy finansowi często są powiązani z instytu-
cjami finansowymi: kapitałowo lub poprzez otrzymywaną prowizję [Kordos 2013]. 
W efekcie informacja przekazywana klientowi nosi znamiona niewyczerpującej, 
nieobiektywnej i często także tendencyjnej.

Znane są także przypadki braku transparentności w ofertach produktów ubezpie-
czeniowych o charakterze oszczędnościowym. Produkty takie jak polisy z ubezpie-
czeniowym funduszem kapitałowym (np. UFK), które z definicji mają ograniczać 
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dolegliwość finansową przedwczesnej śmierci, a w przypadku długiego życia – ła-
godzić finansowe skutki spadku dochodów i wyczerpania zasobów, posiadają także 
mało eksponowane wady. Należą do nich niedozwolone (abuzywne) klauzule, z któ-
rych wynikają wysokie opłaty likwidacyjne, naliczane przez ubezpieczycieli w przy-
padku zerwania umowy w pierwszych latach ubezpieczenia. Skutkiem stosowania 
takich klauzul wartość gotówkowa polisy może zostać zredukowana w stosunku do 
kwoty, która wynika z przemnożenia nabytych jednostek funduszu przez ich aktual-
ną wartość2. W takich przypadkach brak rzetelnego i uczciwego informowania klien-
tów o wszystkich elementach produktu powoduje, że niektóre produkty są chętniej 
nabywane przez konsumentów i w krótkim czasie mogą zdominować dotychczaso-
we rozwiązania, a nawet wyprzeć je z rynku3. Sytuacja taka miała miejsce w Polsce 
w przypadku polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), po czym 
wspomniane produkty stały się przedmiotem silnej krytyki, ze strony klientów re-
zygnujących wcześniej z umowy ubezpieczenia i nagłaśnianej przez media4. Naby-
wający ubezpieczenie UKF nie byli wystarczająco dobrze informowani o wysokich 
kosztach początkowych związanych z akwizycją [Wiśniewski 2012, s. 29–44], jaki-
mi był obciążony oferowany produkt, i nie znali skutków tego obciążenia, zwłasz-
cza w przypadku wcześniejszej likwidacji polisy. Za główne źródło tego problemu 
uważana jest asymetria informacji przy zawieraniu umów ubezpieczenia z UFK, 
co świadczy o braku transparentności tych umów. Eliminację problemu dodatkowo 
utrudniały: brak wiedzy na temat reguł podejmowania decyzji i ich skutków oraz 
brak pomocy pośrednika ubezpieczeniowego w zrozumieniu istoty i mechanizmu 
działania produktu5. 

Innym przejawem braku przejrzystości warunków oferty na rynku ubezpieczenio-
wym jest tzw. misselling, czyli świadoma sprzedaż produktu oszczędnościowego 
osobom, które np. ze względu na wiek nie mają szans na uczestniczenie w długoter-
minowym programie oszczędnościowym. Pomimo odpowiednich regulacji prawnych 
zobowiązujących instytucje finansowe do prowadzenia uczciwej polityki informacyj-
nej (np. zapisów dyrektywy MiFID), przypadki złej sprzedaży wciąż się zdarzają6.

2 W 2012 r. rezygnacja po pierwszym roku ubezpieczenia przynosiła rezygnującym w wielu przypad-
kach zerową wartość gotówkową polisy.
3 W 2015 r. segment ubezpieczeń z UFK odnotował przypis składki brutto na poziomie 12,7 mld zł, co 
stanowiło 46,2% całkowitej składki na rynku ubezpieczeń na życie. Aktywa UFK stanowiły prawie 2/3 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto kapitalizujących zobowiązania całego sektora życiowego. 
Według danych z pierwszego półrocza 2016 r. umowy z UFK obejmują 2 mln 878 tys. polis indywidu-
alnych oraz 55 tys. polis grupowych wystawionych na 918 tys. osób [KNF 2013, 2014, 2015, 2016].
4 Pierwsza fala krytyki pojawiła się w 2012 r., a obecnie obserwowane jest jej ponowne narastanie. 
5 Poza wprowadzeniem w 2016 r. stosownych regulacji mających na celu ograniczenie braku trans-
parentności w tym obszarze poprzez wprowadzenie „rekomendowanego minimalnego okres trwania 
umowy wraz z uzasadnieniem rekomendacji”, co zostało przedstawione w następnym punkcie, należy 
wspomnieć o ugodach zawartych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z ubezpieczycie-
lami, którzy zgodzili się obniżyć swoim klientom owe wysokie, sięgające nawet 100% wpłaconych 
środków, opłaty likwidacyjne.
6 Szacuje się, że 2/3 przypisu składki w ubezpieczeniach na życie przebiega przez zewnętrzne kanały 
sprzedaży i wymagania informacyjne MiFID mogą być wypełniane bez należytej staranności.
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Skrajnym przypadkiem braku przejrzystości informacji na rynkach finansowych 
są oferty finansowe wielu podmiotów, które nie są objęte nadzorem finansowym. 
Należą do nich nierzadko oszukańcze twory o hierarchicznej strukturze, nazywane 
piramidami finansowymi. Instytucje te prowadzą działalność poza nadzorem pań-
stwa, a często nawet działają bezprawnie. Skrupulatnie budują wśród inwestorów 
przekonanie, że ci uczestniczą w wyjątkowej inwestycji. Często opierają się na wi-
zerunku osób znanych i kuszą wysokimi zyskami. Jednak jako podmioty, które nie 
podlegają regulacjom odpowiednich organów nadzorczych, nie ujawniają szczegó-
łów działalności inwestycyjnej lub zatajają fakt, że nie prowadzą takiej działalno-
ści. Narażają w ten sposób konsumentów finansowych na utratę zainwestowanego 
kapitału [Cantoni 2009; Schiller 2010, s. 48; Potocki 2012; Radziwinowicz 2012; 
Makusiewicz 2014].

4. Sposoby ograniczania deficytu transparentności na rynkach finansowych

Produkty i usługi finansowe charakteryzuje nieporównywalnie duży (w stosunku 
do innych produktów) stopień trudności w przełamywaniu deficytu transparentno-
ści. Mimo to zwiększanie poziomu ochrony konsumenta finansowego w tym obsza-
rze jest niezbędne. Zarówno w dotychczasowych regulacjach, jak i w propozycjach 
nowych rozwiązań prawnych zauważalny jest trend tzw. ochrony konsumenta finan-
sowego przez informację. Coraz częściej ustanawiane są minimalne wymogi kom-
pletnych, przejrzystych i adekwatnych informacji, które powinny być znane konsu-
mentowi już przed zawarciem umowy. Stosowne wymogi wynikają z odpowiednich 
regulacji tworzonych na poziomie międzynarodowym oraz regulacji krajowych (do-
stosowywanych do przepisów międzynarodowych).

Od kwietnia 2010 r. w Polsce istnieje obowiązek przestrzegania unijnej dyrek-
tywy (MiFID) (Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, MFiD; Dz. Urz. 
UE L 145/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r.), zgodnie z którą instytucje finansowe podczas 
sprzedaży swoich produktów mają obowiązek rzetelnego informowania klientów 
o ryzyku. Podmioty – takie jak banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy 
maklerskie oraz pośrednicy finansowi – które oferują produkty i usługi oszczęd-
nościowo-inwestycyjne, zobowiązane są przekazywać w sposób uczciwy, rzetel-
ny i profesjonalny, a także zrozumiały i przejrzysty, wszelkie informacje wiążące 
się z instrumentami finansowymi. W 2014 r. wprowadzono nową dyrektywę (Mi-
FID II) (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 
2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, Dz. Urz. UE L 173/349 z dnia 
12 czerwca 2014 r.) , która dodatkowo zwiększa przejrzystość rynku finansowego, 
zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych usług oferowanych przez różne 
podmioty funkcjonujące na rynku finansowym.

Zwiększanie stopnia transparentności sprzyja polepszeniu możliwości porówny-
wania ofert finansowych. Dlatego też określone organy europejskie, np. Komisja 
Europejska oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), wspierają 
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działania zmierzające do zwiększania możliwości porównywania produktów finan-
sowych, co umożliwia dokonywanie świadomych wyborów finansowych, w tym 
w zakresie oszczędzania i inwestowania. Wspomniane organy w pełni aprobują 
i promują zmiany wymuszające większą przejrzystość oraz ujawnianie większej ilo-
ści informacji dotyczących detalicznych produktów finansowych – głównie w przy-
padku produktów zbiorowego inwestowania oraz ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych [Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 2016].

Regulacje zobowiązujące do informowania o kondycji finansowej emitentów 
inwestycyjnych instrumentów finansowych obligują do wypełnienia obowiązków 
informacyjnych uczestników rynku publicznego. Na tej podstawie emitenci papie-
rów wartościowych przekazują inwestorom informacje okresowe i bieżące. Zakres 
i forma udostępniania tych informacji w Polsce wynika z przepisów ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w spra-
wie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, 
poz. 259 z późn. zm.).

Polski regulator wprowadził także kilka rozwiązań, które są bezpośrednią reakcją 
na zgłaszane przez opinię publiczną zastrzeżenia wobec ubezpieczeń o charakterze 
oszczędnościowym (UFK), w związku z opisanymi skutkami wcześniejszych rezy-
gnacji z polis. Zgłaszane od dłuższego czasu postulaty dotyczące rozszerzenia ogól-
nych warunków ubezpieczeń o informacje wskazujące zalecany minimalny okres 
ubezpieczenia, czyli okres, po którym umowa powinna przynieść ubezpieczonemu 
zyski, zaowocowały stosowanym przepisem zawartym w art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 
poz. 1844) dotyczącym tzw. rekomendowanego minimalnego okresu trwania umo-
wy wraz z uzasadnieniem rekomendacji. Regulacja ta sprzyja zwiększeniu przej-
rzystości umów z UFK przez wprowadzenie do ogólnych warunków ubezpieczenia 
scenariuszowych analiz ostrzegawczych, pokazujących, jakie decyzje są szczególnie 
ryzykowne. Kolejnym sposobem zwiększenia transparentności informacji o produk-
tach ubezpieczeniowych z opcją oszczędzania jest wzmocnienie porównywalności 
kosztowej ubezpieczeń z UFK z produktami rynku finansowego na podstawie wzor-
cowej wyceny efektów własnego produktu (dokonanej np. w oparciu o rachunek 
symulacyjny nakładów i efektów), opracowanej według jednolitej metodologii dla 
wszystkich podmiotów oferujących produkty związane z jednostkami funduszu in-
westycyjnego na rynku ubezpieczeniowym oraz finansowym [Wiśniewski 2016, 
s. 67–80].

W Polsce istnieją także obszary, w których odnotowywany jest brak prawnych 
regulacji zwiększających przejrzystość rynku finansowego. Przykładem może być 
rynek doradztwa finansowego, który pomimo wzrostu jego znaczenia wciąż nie jest 
wystarczająco prawnie uregulowany. Innym przykładem ograniczonych regulacji 
prawnych zmniejszających deficyt transparentności jest rozproszony zbiór prze-
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pisów dotyczących różnych nadużyć związanych z prowadzeniem niewłaściwej 
polityki informacyjnej przez podmioty działające poza systemem nadzorowanym. 
Regulacje zakazujące podawania nieprawdziwych i/lub niewyczerpujących infor-
macji, jak również przemilczania prawdziwych informacji zawiera art. 311 kodeksu 
karnego (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 
z późn. zm.). Do regulacji prawnych mających zapobiegać niewłaściwej polityce 
informacyjnej można także zaliczyć zapis art. 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 
z późn. zm.), odnoszący się do szeroko rozumianych praktyk rynkowych wprowa-
dzających w błąd konsumenta i mogących zniekształcić jego zachowania rynkowe. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć sugestie dotyczące tworzenia hierarchii 
stosowanych narzędzi sprzyjających zwiększaniu przejrzystości rynku finansowego, 
tak aby była ona odpowiednia, a co najważniejsze skuteczna w odniesieniu do dane-
go rynku [UKNF 2011, s. 3–18].

5. Wnioski

Brak przejrzystości na rynkach finansowych jest niemal powszechny. Może on 
wynikać ze specyfiki produktu lub celowych działań instytucji finansowych, a tak-
że być efektem niewystarczającej wiedzy i umiejętności finansowych konsumenta 
finansowego. Bez względu na powód dokonywanie optymalnych wyborów finanso-
wych w warunkach ograniczonej przejrzystości jest trudniejsze i nie sprzyja efek-
tywnemu gromadzeniu środków. W wielu przypadkach zniechęca wręcz do korzy-
stania z usług finansowych i zmniejsza zaufanie do rynku finansowego. 

Z kolei zdrowe zasady obrotu gospodarczego w dziedzinie usług finansowych 
narzucające konieczność rzetelnej polityki informacyjnej sprzyjają zmniejszaniu 
asymetrii informacji pomiędzy instytucjami oraz osobami posiadającymi dostęp do 
informacji poufnej a inwestorami. Zmniejszenie asymetrii informacji oznacza reduk-
cję niepewności i ryzyka. Bardziej transparentne rynki finansowe z reguły lepiej się 
rozwijają, bo większe obowiązki informacyjne oznaczają lepszą ochronę interesów 
inwestorów. Dostarczanie pełnej informacji zwiększa poziom zaufania inwestorów 
do rynku finansowego, co w konsekwencji może skutkować wzrostem zaintereso-
wania ze strony tychże. Transparentność sprzyja zatem płynności rynku, natomiast 
jej brak może przyczynić się do załamania na rynkach finansowych. Szersza in-
formacja dostępna uczestnikom rynku wpływa także na obniżenie kosztów moni-
torowania rynku oraz sprzyja efektywnemu poszukiwaniu niezbędnych informacji 
przez inwestorów, a tym samym redukuje ich oczekiwania co do zwrotu z inwestycji 
(w związku z redukcją kosztów). 

Działania w kierunku zwiększania przejrzystości na rynkach finansowych są nie-
zbędne, jednak napotykają na wiele trudności. Tworzenie regulacji zwiększających 
przejrzystość umów dotyczących różnych instrumentów finansowych nie jest do 
końca skuteczne, z uwagi na otwarte katalogi produktów, które sprzyjają pojawianiu 
się nowych instrumentów, niosących zarówno szanse, jak i zagrożenia, włączając 
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w to zagrożenia wynikające z braku przejrzystości umów oraz z niewystarczającej 
informacji dotyczącej charakterystyki instrumentów i mechanizmów ich funkcjono-
wania.

Za niezbędny warunek wzrostu przejrzystości na rynku finansowym należy także 
uznać podniesienie poziomu alfabetyzacji finansowej, ze szczególnym uwzględnie-
niem wiedzy dotyczącej wykorzystywanych instrumentów finansowych, umiejęt-
ności interpretacji warunków umów dotyczących tych instrumentów oraz ich po-
równywania z alternatywnymi rozwiązaniami, a także zalet i wad poszczególnych 
rozwiązań oraz niedociągnięć rynku w zakresie przejrzystości oferty produktowej. 
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Deficit of information transparency in savings-investment 
products as the consumer security risk on the financial 

services market
Abstract. The development of the financial market, confirmed by the broadening financial 
offers, the increase of turnover and the raised number of participants, creates tremendous 
opportunities for both companies and households, exerting further impact on the economies 
of particular countries. It also develops different types of risk due to the incongruity of the 
financial market development pace with the knowledge, the financial skills with the aware-
ness of the participants, as well as the improper information policy of the financial institu-
tions. Financial institutions preparing products and services in their area of operation often, 
consciously or unconsciously, limit the transparency of information relating to their financial 
offers. This constitutes a key barrier to effective and informed participation in the financial 
market.
Due to the great importance of the savings and investment processes in the management of 
personal finances, this article focuses on various forms of improper information policy in re-
lation to these products, which result in the lack or limitation of transparency on the financial 
market and threaten the development of the financial market. 
Individual forms of transparency deficit have been verified and presented based on the local 
and foreign literature as well as case studies.
The article identifies imprecise and differentiated way of presenting features of financial 
savings-investment products emphasizing in particular the application of different types of 
yields, various calculation ways of income from the savings-investment instruments and ca-
ses of the products’ information of low quality. 

Keywords: financial markets transparency, investment decisions, financial institutions.
JEL Codes: D14, E44, G02, G20.

Deficyt transparentności informacji dotyczącej produktów...



50

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 24 (2/2017)

Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 24 (2/2017): 50-64
Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection No. 24 (2/2017): 50-64

Rynek ubezpieczeń na Ukrainie: główne problemy 
i czynniki determinujące jego rozwój
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Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny

Streszczenie. Rynek ubezpieczeń na Ukrainie rozwija się w niesprzyjających warunkach 
społeczno-gospodarczych oraz politycznych. Autorzy opracowania przedstawiają proble-
my hamujące jego rozwój, zwłaszcza na terenach okupowanych. Do oceny stanu rynku 
ubezpieczeń wykorzystano wybrane wskaźniki, takie jak: wskaźniki penetracji oraz gę-
stości ubezpieczeń, liczbę zakładów oraz wskaźnik koncentracji rynku, tempo wzrostu 
składki przypisanej brutto, udział wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto w skład-
ce przypisanej brutto. 
Czynnikiem determinującym rozwój jest poziom popytu na ochronę ubezpieczeniową ze 
strony gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano warunki i wy-
niki działalności zakładów ubezpieczeniowych na terenach, na których prowadzone są ope-
racje antyterrorystyczne.

Słowa kluczowe: rynek ubezpieczeń, Ukraina, czynniki rozwoju.
Kody JEL: G22.

1. Wstęp

Ubezpieczenia na Ukrainie mają długą historię, sięgającą czasów Austro-Węgier. 
Kancelaria Królestwa Galicji i Lodomerii już dnia 25 stycznia 1801 r. przedstawiła 
urzędowi Imperium projekt, według którego zaproponowano utworzenie w Gali-
cji towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych bez przymusu, z prawem sprzedawania 
ochrony ubezpieczeniowej tylko i wyłącznie do mieszkań [Zieliński 1887, s. 265]. 
Przez ponad dwieście lat rynek ubezpieczeń zmieniał się zależnie od aktualnych 
warunków społecznych, ekonomicznych i politycznych, choć podstawy pozostały te 
same. Popyt na ochronę ubezpieczeniową na Ukrainie jest w dużym stopniu kształ-
towany pod wpływem czynników behawioralnych, a także tradycji i kultury. 

1 Kontakt z autorami: Lyubov Klapkiv, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Wydział Ekonomiczny, Zakład Ubezpieczeń, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
Polska, e-mail: liuba.klapkiv@gmail.com; Jurij Klapkiv, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet
Ekonomiczny, Katedra Finansów Międzynarodowych, ul. Lwowska 11, 46-020 Tarnopol, Ukraina, 
e-mail: uklapkiv@gmail.com.
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Strategiczny cel rozwoju ubezpieczeń na poziomie makroekonomicznym polega 
na przeobrażaniu rynku według standardów systemu finansowego Unii Europejskiej 
oraz zmniejszaniu liczby zakładów ubezpieczeń w wyniku podniesienia konkuren-
cyjności. Na poziomie mikroekonomicznym zakłady ubezpieczeń podejmują decy-
zje o ograniczaniu wydatków na prowadzenie działalności, podwyższaniu poziomu 
wypłacalności, zwiększaniu kapitalizacji, fuzji oraz intensywnym rozwoju kanałów 
dystrybucji. 

Celem opracowania jest identyfikacja poziomu rozwoju ukraińskiego rynku ubez-
pieczeniowego oraz przedstawienie problemów hamujących jego rozwój, związa-
nych z działaniami podejmowanymi na terenach objętych operacjami antyterrory-
stycznymi.

2. Czynniki kształtujące rozwój rynku ubezpieczeń

Branża ubezpieczeniowa rozwija się pod wpływem rozmaitych czynników: po-
litycznych, gospodarczych, demograficznych, społecznych, prawnych itd. Poziom 
wpływu każdego czynnika zależy od złożoności, roli oraz udziału usług ubezpie-
czeniowych w gospodarce kraju. Jak wynika z przeglądu literatury, wymienia się 
następujące determinanty rozwoju ubezpieczeń w różnych krajach: poziomy docho-
du oraz zdrowia, cena poszczególnych rodzajów ubezpieczenia, inflacja, stopy pro-
centowe w bankach, rozwój i rola giełdy w danym kraju, stopa bezrobocia, zmia-
ny demograficzne, awersja do ryzyka, poziom wykształcenia, religia oraz kultura, 
struktura gospodarki i ubezpieczeń społecznych, środowisko prawne, regulacje oraz 
układ polityczny [Outreville 2011; Feyen, Lester, Rocha 2011]. W polskiej literaturze 
wyróżnia się pięć podstawowych kategorii czynników: ekonomiczne, demograficz-
ne, społeczne i kulturowe oraz strukturalne [Bednarczyk 2012, s. 94]. Dla realizacji 
celów niniejszej pracy przydatna może okazać się systematyzacja poglądów na czyn-
niki rozwoju rynku ubezpieczeń w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem państw pozostających poza Unią Europejską (tabela 1). 

Głębokie i intensywne przekształcenia oraz zróżnicowanie stopnia rozwoju ubez-
pieczeń w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej związane są z wejściem 
części tych krajów do Unii Europejskiej. W tym zakresie wydaje się, że podstawo-
wy czynnik determinujący w krajach postkomunistycznych rozwój rynku w nowych 
warunkach trafnie określił Pye [2000], który wskazał przede wszystkim na otwar-
tość rynków na zagranicznych inwestorów. 

Metodologiczne zagadnienia analizy rynku ubezpieczeń w okresie transformacji 
w Polsce, Republice Czeskiej i na Węgrzech zdefiniowali Dorfman i Ennsfellner 
[2001]. Podobnie jak Pey [2005] zauważyli oni, że w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej impulsami rozwoju sektora ubezpieczeń są zmiany w regulacjach ryn-
ku. Dodatkowo według tych autorów koniecznym czynnikiem rozwoju rynku jest 
kształtowanie się kultury ubezpieczeniowej w społeczeństwie. 

Ważnym czynnikiem silnego wzrostu rynków rozwijających się jest stopień za-
chodzących procesów integracyjnych. Kozarević, Peressin i Valentinuz [2013] po-
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twierdzają istotny pozytywny wpływ na dynamikę rozwoju rynków wymienionych 
krajów procesu integracji z Unią Europejską.

Tabela 1. Badane czynniki rozwoju rynku ubezpieczeń w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej (z uwzględnieniem krajów spoza Unii Europejskiej)*

Czynniki Charakter wpływu Autor

Produkt krajowy brutto Pozytywny

P. Haiss, K. Sümegi [2008],
J. Kjosevski [2012],
S.L. Dragos [2014],

J. Phutkaradze [2014],
B. Firtescu [2014],

M. Ertl [2017] 

Poziom zatrudnienia

Pozytywny

B. Firtescu [2014],
M. Ertl [2017]

Liberalizacja gospodarki V. Njegomir, D. Stojić [2011] 

Dochód na mieszkańca E. Feyen, R. Lester, R. Rocha [2011] 

Dostęp do internetu B. Firtescu [2014]

Liczba ludności E. Feyen, R. Lester, R. Rocha [2011]

Inflacja

Negatywny

M. Ertl [2017]

Koncentracja rynku V. Njegomir, D. Stojić [2012]

Ubezpieczenia społeczne S. Kozarević, L. Peressin, G. Valentinuz 
[2013]

Urbanizacja Mało istotny /
pozytywny

D. Nesterova [2008] /
A. Kalra, I. Fan, N. Sinha [2013]

* Badania w języku angielskim.
Źródło: opracowanie własne.

Warto zaznaczyć, że w raportach zagranicznych organizacji, które skupiają się na 
badaniach rynków europejskich (takich jak Insurance Associasion, Geneva Associa-
tion, Swiss Re, Allianz), zbyt mało uwagi poświęcono krajom spoza UE. W więk-
szości opracowań informacja taka dotyczy pogorszenia tempa wzrostu składek 
ubezpieczeniowych, bez wyszczególnienia przyczyn. Warto zatem w tym miejscu 
odnieść się do prac polskich naukowców na temat integracji Ukrainy z europejskim 
rynkiem ubezpieczeń [Bernat 2006], korelacji gospodarek i rynków ubezpieczeń 
[Pukała 2014] oraz badań dotyczących różnych segmentów infrastruktury rynku 
[Sułkowski 2013]. 
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Rynek ubezpieczeniowy na Ukrainie określają dwa podstawowe czynniki: popyt 
na ochronę ubezpieczeniową oraz podaż. Popyt na ubezpieczenie kształtowany jest 
przez gospodarstwa domowe, decyzje na szczeblu państwowym oraz działalność 
osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dobrobyt eko-
nomiczny każdego z określonych interesantów wpływa na stopień przychodów ze 
składek ubezpieczeniowych. Oprócz ceny ochrony ubezpieczeniowej, jako podsta-
wowego czynnika kształtującego popyt, warto wymienić także: ceny innych usług 
– substytutów (ponieważ ubezpieczenie jest tylko jednym z instrumentów zarzą-
dzania ryzykiem), liczbę konsumentów na rynku, kształtowanie się przychodów 
konsumentów (osób fizycznych i przedsiębiorstw), wartość mienia zgromadzonego 
przez potencjalnych klientów, którzy chcą zabezpieczyć swój interes ubezpieczenio-
wy, oczekiwania odnośnie do zmiany poziomu zagrożeń oraz politykę ekonomiczną 
państwa. 

Przesłanką zawarcia umowy ubezpieczenia jest istnienie interesu. Uważa się, że 
interes to potrzeba korzystania z odrębnych dóbr materialnych, uwarunkowana cha-
rakterem społecznym. Wszystkie dobra, jeśli nie są właściwie ubezpieczone, mogą 
zostać utracone lub uszkodzone z powodu wystąpienia niesprzyjających zdarzeń lo-
sowych. Dlatego też rynek ubezpieczeniowy kształtuje się pod wpływem uświado-
mienia podmiotom prawdopodobieństwa przyszłych strat, ponieważ – jak twierdził 
francuski teoretyk ubezpieczenia Ludwik Blank – zbytek to interes skorygowany 
w czasie [Hoppe 1932, s. 58]. 

Determinującym czynnikiem popytu na ubezpieczenie na Ukrainie jest dobrobyt 
obywateli. Z punktu widzenia gospodarstw domowych ubezpieczenia są traktowane 
jako usługa dla osób zamożnych. Warto jednak zauważyć, że podobne poglądy ist-
niały w społeczeństwie także sto lat temu [Zaleski 1900, s. 11]. Przy ocenie popytu 
gospodarstw domowych warto podkreślić istotne relacje komponentów behawio-
ralnych. Polski ekonomista Wacław Grzybowski już w 1967 r. jako pierwszy opi-
sał w literaturze naukowej bezpośredni związek ryzyka i uczucia niepewności na 
podstawie zależności funkcyjnej – ryzyko określał wówczas jako funkcję liniową 
[Grzybowski 1984, s. 9]. Jednak w długiej perspektywie i z punktu widzenia społe-
czeństwa, postrzeganie ryzyka polega raczej na odczuwaniu poszczególnych zagro-
żeń w związku z występowaniem stałej niepewności. System społeczny adaptuje się 
do nowo powstałych warunków i wysoki poziom ryzyka staje się stałą cechą życia. 
Istnieje pogląd, że wypracowanie mechanizmów dokładnej oceny prawdopodobień-
stwa realizacji poszczególnych rodzajów ryzyka ma negatywny wpływ na wzrost 
popytu na ochronę ubezpieczeniową jako instrument „przeciwdziałający” niepew-
ności [Клапків 2002, s. 183]. 

Popyt na ubezpieczenie ze strony podmiotów prowadzących działalność gospodar-
czą jest stabilniejszy, ponieważ charakteryzują się one większym obrotem finanso-
wym i liczniejszymi źródłami wpływów. Jednak w warunkach ogólnej niestabilności 
pojawia się znany w ekonomii efekt domina, co może doprowadzać do negatywnych 
impulsów w otoczeniu gospodarczym. Państwo jest uczestnikiem rynku ubezpieczeń, 
czynnie kształtującym popyt – jako konsument i jako „arbiter” (np. poprzez usta-
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lenie listy obowiązkowych rodzajów ubezpieczeń). Natomiast podaż kształtowana 
jest przez wyspecjalizowane jednostki – zakłady ubezpieczeń, które działają zgodnie 
z wyznaczonymi przez państwo zasadami funkcjonowania (warunki licencjonowania, 
wymogi kapitałowe, zasady oferowania poszczególnych rodzajów ubezpieczeń). 

Istnieje także szereg innych uczestników rynku, których rola jest drugorzędna. 
W czasie pogorszenia warunków ekonomicznych zaostrza się konkurencja między 
zakładami ubezpieczeń. Na rynku zrównoważonym prowadzi to do podwyższenia 
jakości usług, walki o klienta, propozycji nowych rodzajów ubezpieczeń i innowa-
cji produktowych. Może to jednak także skutkować stosowaniem zaniżonych taryf 
ubezpieczeniowych, co z kolei grozi niewypłacalnością poszczególnych podmiotów 
oraz powstaniem nieuczciwej konkurencji.

3. Analiza rozwoju rynku ubezpieczeń na Ukrainie

Rynek ubezpieczeń na Ukrainie rozwija się w trudnych warunkach ekonomicz-
nych. W znacznym stopniu wpływają na to niestabilna sytuacja na wschodzie pań-
stwa, prowadzone działania wojenne, spadek produktu krajowego brutto (w 2015 r. 
– o 9%, w 2014 r. – o 6,8%), wzrost cen dóbr konsumpcyjnych (w 2015 r. o 46% 
w porównaniu z rokiem poprzednim), spadek średniego realnego wynagrodzenia 
(w 2015 r. wyniosło ono 76% wynagrodzenia z roku poprzedniego, a w 2014 r. – 
93,5% w porównaniu ze stanem z 2013 r.), dewaluacja hrywny (z poziomu 8 UAH 
za 1 USD w 2013 r. do 27 UAH za 1 USD w 2016 r.) [Państwowa służba… 2016]. 
Ocena podstawowych wskaźników ekonomicznych pozwala stwierdzić, że sytuacja 
gospodarcza na Ukrainie ma charakter destruktywny, ponieważ ujemne tempo wzro-
stu gospodarki powoduje spadek możliwości finansowych obywateli, zmniejszenie 
zdolności produkcyjnych przemysłu, a co za tym idzie spadek przychodów przedsię-
biorstw. Takie zmiany oddziałują negatywnie na wartość interesu ubezpieczeniowe-
go i powodują spadek popytu na ochronę ubezpieczeniową.

Analizę stanu rynku ubezpieczeń na Ukrainie warto rozpocząć od zbadania wskaź-
ników penetracji ubezpieczeń (składka przypisana brutto w relacji do PKB) oraz 
gęstości ubezpieczeń (składka przypisana brutto przypadająca na mieszkańca). 
Wskaźnik gęstości pokazuje poziom rozwoju ubezpieczeń, a wskaźniki penetracji – 
znaczenie ubezpieczeń w gospodarce kraju. Według danych zamieszczonych w tabe-
li 2 rynek ubezpieczeń na Ukrainie odnotował dwa etapy wzrostu: przed globalnym 
kryzysem gospodarczym z 2009 r. oraz przed działaniami wojennymi na wschod-
nich terenach w 2014 r. Warto zauważyć, że lata 2008 i 2013 charakteryzowały się 
najwyższym poziomem PKB w wybranym okresie: 179,9 mld USD i 183,3 mld 
USD. Natomiast najniższy PKB został odnotowany w 2010 r. – 136,1 mld USD oraz 
w 2015 r. – 79,1 mld USD. W porównaniu z krajami Unii Europejskiej wskaźnik gę-
stości ubezpieczeń na Ukrainie jest bardzo niski, co świadczy o słabym rozwoju ryn-
ku. Jedyną wspólną cechą rynków ubezpieczeniowych wszystkich wymienionych 
krajów jest to, że kryzys gospodarczy wywarł istotny negatywny wpływ na gęstość 
ubezpieczeń, a także spowodował osłabienie rynków w 2015 r.
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Tabela 2. Wskaźniki gęstości ubezpieczeń na Ukrainie oraz w wybranych krajach 
w latach 2006–2015 (w USD)

Kraj
Lata

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ukraina 59,2 68,0 68,4 55,7 63,3 62,2 56,2 78,9 76,2 65,4

Polska 311 406 634 423 461 495 493 469 446 367

UE (15) 3710 4200 3744 3678 3430 3431 3201 3278 3544 3038

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD i Państwowej Komisji Rynku Usług Finan-
sowych [2016].

Wskaźnik penetracji ubezpieczeń na Ukrainie w latach 2006–2015 kształtował 
się w granicach od 1,4% (w 2012 r.) do 2,5% (w 2008 r.), co świadczy o niskim 
znaczeniu branży ubezpieczeniowej w procesach rozwojowych kraju (wykres 1). 
Jeśli wziąć pod uwagę wskaźniki penetracji obliczone dla Polski oraz UE-15, wi-
doczna jest istotna różnica znaczenia sektora ubezpieczeń dla gospodarek tych 
krajów. 

Wykres 1. Wskaźnik penetracji ubezpieczeń na Ukrainie i w UE-15 w latach 2006–
2015 (w USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD i Państwowej Komisji Rynku Usług Finan-
sowych [2016].

Na koniec 2015 r. podaż ubezpieczeń kreowana była przez 361 zakładów, z czego 
312 funkcjonowało w dziale II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe), 
a 49 – w dziale I (ubezpieczenia na życie). W ciągu 2015 r. Państwowa Komisja 
Rynku Usług Finansowych odebrała licencje 30 zakładom, a w pierwszym kwartale 
2016 r. kolejnym 10 zakładom ubezpieczeń. Część z nich stała się niewypłacalna ze 
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względu na czynniki zakłócające, inne nie spełniały wymagań ustawowych. Warto 
podkreślić, że rynek ubezpieczeniowy na Ukrainie jest mocno skoncentrowany (por. 
tabela 3). Dwadzieścia największych zakładów posiada ok. 60% udziału w rynku 
ubezpieczeń osobowych i majątkowych, natomiast 10 zakładów z działu I – niemal 
90% udziału w rynku ubezpieczeń na życie. Podobnie przedstawia się sytuacja pod 
względem koncentracji wypłat: 80 zakładów z działu II realizuje 80% odszkodowań, 
a 92% świadczeń z działu I – 15 ubezpieczycieli. 

Tabela 3. Koncentracja rynku ubezpieczeń na Ukrainie w 2015 r. (w procentach)

Dział
Udział zakładów ubezpieczeń w składce przypisanej brutto

Pierwsza 
trójka

Pierwsza 
dziesiątka

Pierwsza 
dwudziestka

 Pierwsza 
pięćdziesiątka

Pierwsza
setka 

Dział I 42,8 87,9 99,0 100,0 -

Dział II 14,7 36,3 60,3 85,0 96,1

Źródło: [Państwowa Komisja Rynku Usług Finansowych 2016].

Podstawowym kryterium obrazującym stan rynku ubezpieczeń jest dynamika 
składek przypisanych brutto (por. tabela 4). W badanym okresie tempo wzro-
stu popytu na ubezpieczenie było nierównomierne. W latach 2007–2009 tempo 
wzrostu składek na Ukrainie malało, natomiast w Polsce i UE-15 wzrastało. Kry-
zys z 2009 r. przyczynił się do obniżenia tempa wzrostu we wszystkich krajach. 
W Polsce, począwszy od 2012 r., notuje się ujemne tempo wzrostu składek. Na 
Ukrainie tempo wzrostu składek wykazuje istotne zmiany (spadek w 2012 r., po-
tężny wzrost w 2013 r.). 

Tabela 4. Tempo wzrostu składek przypisanych brutto na Ukrainie, w Polsce oraz 
w UE-15 w latach 2007–2015 (w procentach)

Kraje
Lata

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ukraina 19,2 13,1 -2,1 12,9 -1,7 - 5,2 33,2 -6,6 11,1

Polska 30,6 55,9 -33,2 9,0 7,3 -0,4 -4,8 -4,9 -16,5

UE-15 13,0 17,1 -14,6 -3,0 3,4 0,5 19,3 -4,5 -13,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD i Państwowej Komisji Rynku Usług Finan-
sowych [2016].
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Analiza czynników zmiany tempa wzrostu składek w badanym okresie wyraź-
nie pokazuje spadek w 2008 r., co należy wiązać ze światowym kryzysem gospo-
darczym. To naszym zdaniem świadczy o stopniu integracji ukraińskiego rynku 
ubezpieczeń ze światową gospodarką. Natomiast spadek w 2014 r. spowodowany 
był wewnętrznymi czynnikami politycznymi oraz ekonomicznymi, zwłaszcza nie-
stabilnością sytuacji wewnętrznej kraju. Jak wynika z badania Swiss Re, spośród 
podstawowych źródeł zapaści składek ubezpieczeniowych na Ukrainie były: infla-
cja i konflikt wojenny [Swiss Re 2016, s. 28]. Oprócz tego warto wymienić: ob-
niżenie realnej wartości hrywny, utratę terytoriów – 44 tys. km², zniszczenie 15% 
gospodarki kraju, migracje ludności, recesję w przemyśle, bankructwa w sektorze 
finansowym. Dodatkowo osłabienie wartości hrywny w odniesieniu do najważ-
niejszych walut (w stosunku do dolara amerykańskiego czterokrotnie) spowodo-
wało znaczny wzrost wartości samochodów, części samochodowych i napraw oraz 
preparatów medycznych, które najczęściej są importowane. Spadek wskaźnika 
ubezpieczeń autocasco związany jest z dewaluacją hrywny; wzrost cen samocho-
dów spowodował podwyższenie sum ubezpieczenia, a co za tym idzie także skła-
dek. Ubezpieczenie AC było niejako uzupełnieniem komunikacyjnego ubezpie-
czenia OC, którego sumę gwarancyjną zwiększono obecnie dwukrotnie. Oprócz 
tego wielka liczba samochodów została pozostawiona na terenach okupowanych, 
m.in. na Krymie. 

Jeśli wziąć pod uwagę popyt podmiotów prowadzących działalność gospodar-
czą, należy zauważyć, iż zmniejszenie aktywności gospodarczej odzwierciedla 
się w malejącej wartości składek ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności 
cywilnej. Spadek dobrobytu mieszkańców kraju spowodował obniżenie popytu 
osób fizycznych na wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Udział polis korporacyjnych 
w dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym w 2015 r. stanowił 98%, natomiast 
sprzedaż detaliczna to zaledwie 2% [Państwowa Komisja Rynku Usług Finanso-
wych 2016]. 

W dziale I istotne zmiany kursu walut w 2015 r. spowodowały mniejszy popyt na 
ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym. Co więcej, na koniec 2015 r. 16 za-
kładów ubezpieczeń w sprawozdaniu rocznym odnotowało ujemny wynik wzrostu 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, co było skutkiem rezygnacji z umów przez 
ubezpieczających [Państwowa Komisja Rynku Usług Finansowych 2016].

Na koniec warto skupić się na udziale wypłaconych odszkodowań i świadczeń 
w składce ubezpieczeniowej. Ten wskaźnik charakteryzuje zachowanie zakładów 
ubezpieczeń oraz rentowność ich działalności. Głęboka dysproporcja między wskaź-
nikami świadczyć może o niskim poziomie rozwoju rynku. Analizując dane z wykre-
su 2, można wyciągnąć wniosek, że udział wypłaconych odszkodowań w działach 
I oraz II jest bardzo niski. Pod koniec 2015 r. odnotowano wzrost świadczeń, zwią-
zany przede wszystkim z rozwiązywania umów ubezpieczeń z funduszami inwesty-
cyjnymi oraz wzrostem szkodowości w ubezpieczeniach zdrowotnych. W dziale II 
najwięcej odszkodowań było wypłacanych z ubezpieczeń autocasco, OC komunika-
cyjnego, ubezpieczeń finansowych i chorobowych.
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Wykres 2. Udział wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto w składce przypisa-
nej brutto w latach 2005–2015 (w procentach)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Rynku Usług Finansowych 
[2016].

Podstawowym kanałem sprzedaży polis jest obecnie sieć agentów ubezpieczenio-
wych, jakkolwiek rola brokerów ubezpieczeniowych jest z roku na rok coraz istot-
niejsza. Taka ocena wynika z wykresów 3 i 4: zwiększa się udział brokerów w ogól-
nej wartości składek ubezpieczeniowych, mimo że od 2010 r. liczba działających na 
rynku brokerów maleje – z 60 do 51. Do problemów nadal należą: brak prawnego 
uregulowania działalności pośredników ubezpieczeniowych na rynku, skompli-
kowany mechanizm rozliczeń w walutach obcych oraz sporządzania sprawozdań 
rocznych, a także istotna rozbieżność ustawodawstwa krajowego o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym z regulacjami Unii Europejskiej. 

Wykres 3. Udział brokerów w składkach ubezpieczeniowych brutto w latach 2008–
2015 (w procentach)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Państwowa Komisja Rynku Usług Finansowych 2016; Fe-
deracja pośredników… 2016].
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Kryzys gospodarczy z 2008 r. zmotywował zakłady do zadbania o nowe kanały 
dystrybucji usług ubezpieczeniowych, takie jak sprzedaż przez sieci supermarketów, 
oddziały pocztowe, sklepy sprzętu elektronicznego, wydziały komunikacji, salony 
prasowe, agencje turystyczne i placówki medyczne. Natomiast pod wpływem ma-
lejącego popytu na usługi bankowe zmniejsza się rola bancassurance jako kanału 
realizacji usług ubezpieczeniowych. 

Wykres 4. Liczba zakładów ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych w latach 
2005–2015

Źródło: [Federacja pośredników… 2016].

4. Ubezpieczenie na terenach objętych operacjami antyterrorystycznymi

Od kwietnia 2014 r. na terenach obwodów donieckiego i ługańskiego trwają ope-
racje antyterrorystyczne, które mają na celu powstrzymanie rozszerzania się działań 
zbrojnych na terenie Ukrainy. Taki stan rzeczy uzyskał prawne ugruntowanie w roz-
porządzeniu Prezydenta O natychmiastowych działaniach dotyczących przeciwdzia-
łania zagrożeniu terrorystycznemu i zachowanie całości terytorialnej Ukrainy z dnia 
14 kwietnia 2014 r. Od tego czasu ukraiński rynek ubezpieczeń, zwłaszcza tam, 
gdzie toczą się działania wojenne, charakteryzuje się turbulentnością. 

Warto zaznaczyć, że ukraiński rynek ubezpieczeniowy stracił znaczny potencjał 
przez to, że 20% gospodarki kraju znalazło się na terenach okupowanych. Przyczy-
niło się to do spadku przychodów zakładów ubezpieczeń, zaostrzenia konkurencji 
oraz zamieszania związanego z likwidacją szkód. Identyczny wpływ okupacji na 
sektor ubezpieczeń zauważono podczas czasie interwencji Rosji wobec Królestwa 
Polskiego w 1917 r. [Felsonhardt 1917a, s. 3].

Pod wpływem zakłócających czynników rynek ubezpieczeń na terenach operacji 
antyterrorystycznych doznał zmian związanych z:

wielką liczbą oszustw ze strony ubezpieczonych, szczególnie w ubezpieczeniach  –
majątkowych,
brakiem możliwości lub znacznym utrudnieniem ustalenia warunków wypadku  –
ubezpieczeniowego,
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rezygnowaniem niektórych zakładów ubezpieczeń z obowiązku wypłacania od- –
szkodowań osobom poszkodowanym,
znaczną liczbą spraw sądowych dotyczących ustalenia prawa do odszkodowania  –
w ubezpieczeniu majątkowym.

Praktyka sądowa do dnia 27 stycznia 2016 r. była niejednolita, ponieważ Państwo-
wa Komisja Rynku Usług Finansowych orzekła, że zakład ubezpieczeń nie może 
jednostronnie rozwiązać umowy i jest zobowiązany udowodnić, że odmowa wypła-
ty odszkodowania była uzasadniona. Problem dotyczył także odzyskania dokumen-
tów służb straży drogowej albo innych instytucji państwowych, potwierdzających 
rzeczywiste okoliczności zdarzenia. W celu uniknięcia trwałych spraw sądowych 
większość zakładów zawierała porozumienia z klientami w postępowaniach od-
szkodowawczych, nawet w przypadku braku części dokumentów. Z drugiej stro-
ny, w celu kwalifikacji wypadków jako podlegających wyłączeniom na podstawie 
ogólnych warunków ubezpieczeń zakłady korzystały z certyfikatów Izby Przemy-
słowo-Handlowej o wydarzeniu nieprzewidzianym albo listu sztabu wojskowego 
do służb bezpieczeństwa o działaniach terrorystycznych (ustawa Ukrainy z dnia 
2 września 2015 r. Про тимчасові дії на період проведення антитерористичної 
операції 2). 

Powyższy stan prawny zmieniono decyzją Sądu Najwyższego Ukrainy z dnia 
27 stycznia 2016 r. Sąd ustalił wówczas, że wypadki dotyczące majątku albo innych 
stosunków cywilno-prawnych, do których doszło na terenach okupowanych oraz 
działań antyterrorystycznych, nie są uważane za ubezpieczeniowe [Decyzja Sądu 
Najwyższego 2016]. Jakiekolwiek roszczenia ze strony ubezpieczonych zgłaszane 
w takich sytuacjach nie są zatem traktowane jako uzasadnione i zakład ubezpieczeń 
ma prawo do ich odrzucenia. Oprócz tego większość ubezpieczycieli wprowadzi-
ła do ogólnych warunków ubezpieczeń nowe zasady, w których umieściła pojęcie 
„teren działań antyterrorystycznych”, oraz skupiła się na wyjaśnieniu wypadków 
wyjątkowych.

Warto zauważyć, że niektóre zakłady ubezpieczeń – wbrew zasadom etyki bizne-
sowej oraz postępując nieuczciwie wobec klientów – sprzedawały polisy ubezpie-
czeniowe na terenach okupowanych. Jedną z kolizji prawnych jest także art. 10 usta-
wy o walce z terroryzmem3, który traktuje wypłaty ubezpieczeniowe jako wsparcie 
działalności terrorystycznej. Przelewy pieniężne wypłacane przez ubezpieczyciela 
osobom poszkodowanym skutkowały zarzutem ze strony służby bezpieczeństwa, 
ponieważ majątek oraz pieniądze, które znajdują się na terenach kontrolowanych 
przez grupy terrorystyczne, służy bezpośrednio albo pośrednio ich interesom. Warto 
przy tym wspomnieć, że w czasie I wojny światowej na terenie Królestwa Polskie-
go istniał specjalny rodzaj ubezpieczeń wojennych oferowanych przez towarzystwo 
ubezpieczeniowe „Iduna”. Odpowiedzialność towarzystwa ziszczała się w przypad-
ku śmierci, zgonu, rany lub nabytej choroby, wskutek udziału w wojnie w ciągu 

2 „Wiadomości Rady Najwyższej Ukrainy”, nr 44, art. 2040.
3 Ustawa Ukrainy z dnia 20 marca 2013 r. Про боротьбу з тероризмом, „Wiadomości Rady Najwyż-
szej Ukrainy”, nr 25, art. 180.
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dwóch lat trwania ubezpieczenia. W razie zakończenia działań wojennych w ciągu 
dwóch lat takie ubezpieczenie zamieniało się w ubezpieczenie mieszane, jeżeli było 
przedłużane – wiązało się z dodatkową premią w wysokości 4% [Felsonhardt 1917b, 
s. 9]. 

5. Podsumowanie

Rozwój rynku ubezpieczeń w świetle literatury ekonomicznej można opisać, 
uwzględniając różnorodne czynniki. Spośród podstawowych warto wymienić go-
spodarcze, społeczne, kulturalne, polityczno-prawne oraz strukturalne. Badacze za 
najważniejszą determinantę rozwoju ubezpieczeń na Ukrainie uznają stan gospodar-
ki. Złożoność uwarunkowań gospodarczych przyczyniła się do negatywnych zmian 
w popycie na ochronę ubezpieczeniową. Malejącą rolę ubezpieczeń w gospodar-
ce potwierdzają zmiany wskaźników penetracji oraz gęstości w latach 2006–2015. 
W porównaniu z krajami Unii Europejskiej, szczególnie zaś z Polską, widoczna jest 
różnica w wybranych wskaźnikach – są one 5–6 razy niższe niż w tych krajach. 
Można wyróżnić dwie fazy wzrostu runku ubezpieczeń na Ukrainie: przed kryzy-
sem gospodarczym oraz przed rozpoczęciem działań wojennych. Na koniec 2015 r. 
rola rynku ubezpieczeń w gospodarce kraju było mało istotna, ponieważ jego udział 
w PKB nie przekraczał 1,8%. 

Analiza ukraińskiego rynku ubezpieczeń na podstawie takich wskaźników, jak 
liczba zakładów, koncentracja rynku, tempo wzrostu składki przypisanej brutto, 
udział wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto w składce przypisanej brutto, 
pozwala sformułować następujące wnioski:

Na rynku funkcjonuje dużo zakładów ubezpieczeń, które nie prowadzą aktyw- –
nej działalności ubezpieczeniowej, co nie sprzyja ogólnej kapitalizacji branży. 
Pierwsze 20 zakładów z ogólnej liczby 361 posiada około 60% udziału w rynku 
ubezpieczeń działu II, a 10 z 50 zakładów z działu I – 90% udziału w rynku 
ubezpieczeń na życie.
Istotny spadek tempa wzrostu składek ubezpieczeniowych został wywołany  –
przez wewnętrzne czynniki: spadek kursu hrywny, działania wojenne, migracje, 
recesję w przemyśle, bankructwa w sektorze finansowym.
Zakłady ubezpieczeń wykazują niski wskaźnik szkodowości, czyli relacji wypłat  –
z tytułu odszkodowań i świadczeń do składek, co oznacza wysoką rentowność 
branży (22,8% w dziale I oraz 27% w dziale II). Nie sprzyja to kształtowaniu 
pozytywnej opinii o ubezpieczeniach w społeczeństwie. 
W wyniku zawirowań na terenach okupowanych oraz długiego okresu ustala- –
nia zasad funkcjonowania systemu finansowego wzrósł poziom przestępczości 
ubezpieczeniowej.
Zwiększa się rola brokerów jako pośredników finansowych na rynku oraz rozwi- –
jają się nowe kanały dystrybucji usług ubezpieczeń.

Rynek ubezpieczeń na Ukrainie: główne problemy i czynniki...
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Insurance market in Ukraine: key problems and factors 
influencing further development

Abstract. The insurance market in Ukraine is developing in unfavourable socio-economic
and political conditions. The study presents problems of its development, especially
in occupied areas. In assessing the situation on the insurance market selected indicators were
used, such as penetration and insurance density, number of companies and market concentra-
tion, gross written premiums rate and share of gross written premiums. The determining
factor is the level of demand for insurance coverage by households and businesses.
The article presents the conditions and results of the activity of insurance companies
in the area where anti-terrorist operations are conducted.

Keywords: insurance market, Ukraine, factors stipulating development.
JEL Codes: G22.
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Zagrożenia cybernetyczne instytucji finansowych

Grzegorz STRUPCZEWSKI1
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Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń

Streszczenie. Celem artykułu jest analiza ryzyka cybernetycznego z perspektywy 
instytucji finansowych, a także wskazanie możliwości zastosowania ubezpieczeń 
cybernetycznych jako narzędzia minimalizującego finansowe skutki realizacji tego 
ryzyka. W pracy wykorzystano specjalistyczne raporty branżowe, w większości an-
glojęzyczne, publikowane zarówno przez instytucje rynku ubezpieczeń, jak i przez 
podmioty monitorujące bezpieczeństwo IT. Niniejszy tekst składa się z sześciu 
części. Na początek przedstawiono definicję oraz rodzaje ryzyka cybernetycznego. 
Następnie zobrazowano skalę zagrożenia cybernetycznego na świecie, posługując 
się danymi opracowanymi przez wyspecjalizowane ośrodki badawcze oraz insty-
tucje otoczenia biznesu ubezpieczeniowego. Tematem rozważań w trzeciej części 
opracowania stała się specyfika ekspozycji na ryzyko cybernetyczne instytucji fi-
nansowych. W kolejnym punkcie dokonano syntetycznej analizy rynku ubezpieczeń 
cybernetycznych w USA i Europie, by w końcu przejść do charakterystyki ubez-
pieczeń cybernetycznych oferowanych w Polsce. W podsumowaniu sformułowano 
konkluzje wynikające z treści artykułu.

Słowa kluczowe: cyberryzyko, ryzyko cybernetyczne, cyberubezpieczenia, instytu-
cje finansowe.
Kody JEL: G22, G200.

1. Wprowadzenie

Gospodarka internetowa odpowiada za ponad jedną piątą wzrostu PKB w UE, 
a każdego roku w sieci robi zakupy 200 mln Europejczyków. Jesteśmy zależni od 
internetu i związanych z nim technologii cyfrowych, dzięki którym funkcjonują klu-
czowe usługi finansowe, zdrowotne, administracji państwowej i inne. Jednakże ta 
tak ważna dla społeczeństwa i gospodarki infrastruktura jest narażona na rosnące 
ryzyko ataków cybernetycznych, zagrażających dobrobytowi i jakości życia.

1 Kontakt z autorem: Grzegorz Strupczewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarzą-
dzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Polska, e-mail: strupczg@uek.
krakow.pl. Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
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Ataki cybernetyczne mają poważny wpływ zarówno na poszczególne przedsiębior-
stwa, jak i szeroko rozumianą gospodarkę. Według raportu Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego każdego roku na całym świecie ofiary cyberataków tra-
cą około 290 mld euro, co oznacza, że przestępczość ta jest bardziej dochodowa od 
światowego handlu marihuaną, kokainą i heroiną łącznie [EKES 2014]. Według in-
nych szacunków roczny koszt cyberprzestępczości dla światowej gospodarki wynosi 
od 400 mld USD [McAfee 2016] do 445 mld USD [III 2015]. Zgodnie z zauważalną 
tendencją z każdym kolejnym rokiem globalna skala cyberprzestępczości jest coraz 
wyższa.

Raport Światowego Forum Gospodarczego na temat ryzyk globalnych [WEF 
2014] umiejscowił cyberryzyko wśród pięciu najważniejszych rodzajów ryzyka pod 
względem prawdopodobieństwa wystąpienia. Według raportu Allianz Risk Barome-
ter Survey 2015 ryzyko cybernetyczne awansowało na piąte miejsce w zestawie-
niu dziesięciu największych globalnych ryzyk dla biznesu [III 2015]. W 2014 r. na 
świecie ujawniono prawie 43 mln cyberataków, co oznacza, że dziennie dochodzi 
średnio do 117 339 incydentów [Allianz 2015]. Oznacza to również, iż co trzecie 
przedsiębiorstwo na świecie doświadczyło incydentu naruszenia bezpieczeństwa da-
nych lub poważnej awarii systemu komputerowego. Zdaniem menadżerów ryzyka 
najbardziej prawdopodobnym źródłem krytycznego zagrożenia dla ich organizacji 
będzie w przyszłości właśnie cyberryzyko. Wymaga to podjęcia skutecznych działań 
zapobiegawczych już teraz. Dlatego w opinii większości (77%) menadżerów ryzyka 
zarządzanie ryzykiem cybernetycznym będzie tym obszarem, na który w najwięk-
szym stopniu wzrosną nakłady w przedsiębiorstwach w perspektywie najbliższych 
dwóch lat [Marsh 2016].

Choć cyberryzyko stało się już powszechne, to jednak ekspozycja na ryzyko i prze-
bieg incydentów naruszenia bezpieczeństwa informatycznego są różne w zależno-
ści od branży, w której działa dane przedsiębiorstwo. Sprawcy cyberataków zwykle 
kierują swoje działania przeciwko tym organizacjom, które dysponują bogatymi 
zbiorami informacji, takich jak dane klientów, kontrahentów lub pracowników. In-
stytucje finansowe, a zwłaszcza banki, są zatem doskonałym celem dla przestępców. 
Potwierdzają to zresztą liczne dane. Przykładowo, obserwuje się ponadprzeciętną 
częstość incydentów w usługach finansowych: 3,7 zdarzenia na 1000 podmiotów, 
podczas gdy średnia wynosi 2,4 zdarzenia. Wyższą częstość incydentów wykazuje 
tylko administracja publiczna (5,0). W bazie ponad 21 tys. incydentów cyberne-
tycznych na całym świecie, tworzonej od 2004 r. (baza Advisen Cyber), zdarzenia 
w branży usług finansowych stanowią 18% wszystkich rekordów. Oznacza to, że 
jest to druga – po usługach (47%) – z najczęściej atakowanych branż gospodarki 
[Ayers 2015].

Zarządzenie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni to bez wątpienia temat istotny 
dla działów informatyki (IT), ale nie jest to zagadnienie tylko o charakterze tech-
nicznym. Mimo stale rosnących wydatków na bezpieczeństwo IT nie jest możliwe 
wyeliminowanie cyberryzyka w pełni. Dlatego można powiedzieć, że istnieje nisza 
rynkowa dla cyberubezpieczeń.

G. Strupczewski
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W Stanach Zjednoczonych wytyczne Komisji Papierów Wartościowych SEC zale-
cają, aby firmy z sektora usług finansowych zawierały umowy ubezpieczenia przed 
cyberryzykiem w ramach skutecznej strategii zarządzania nim. W Polsce takie roz-
wiązanie dopuszcza także KNF w Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarem 
IT i bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w bankach2 [PWC 2014].

W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ubezpieczenia cybernetyczne nale-
żą do najszybciej rosnących w segmencie ubezpieczeń specjalistycznych. W Polsce 
ubezpieczenia cybernetyczne są w początkowym stadium rozwoju, a prace naukowe 
dotyczące tej problematyki należą do rzadkości.

Celem artykułu jest analiza ryzyka cybernetycznego z perspektywy instytucji fi-
nansowych, a także wskazanie możliwości zastosowania ubezpieczeń cybernetycz-
nych jako narzędzia minimalizującego finansowe skutki realizacji tego ryzyka.

W pracy wykorzystano specjalistyczne raporty branżowe, w większości angloję-
zyczne, publikowane zarówno przez instytucje rynku ubezpieczeń, jak i przez pod-
mioty monitorujące bezpieczeństwo IT. W rezultacie powstało opracowanie inter-
dyscyplinarne, poruszające ważny i aktualny, a jednocześnie mało znany w Polsce 
problem, jakim jest zagrożenie cybernetyczne i możliwości jego ubezpieczenia.

Niniejszy artykuł składa się z pięciu części. Na początek przedstawiono defini-
cję oraz rodzaje ryzyka cybernetycznego. Następnie zobrazowano skalę zagrożenia 
cybernetycznego na świecie na podstawie danych opracowanych przez wyspecja-
lizowane ośrodki badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu ubezpieczeniowego. 
Tematem rozważań w trzeciej części opracowania stała się specyfika ekspozycji na 
ryzyko cybernetyczne instytucji finansowych. W kolejnym punkcie dokonano syn-
tetycznej analizy rynku ubezpieczeń cybernetycznych w Stanach Zjednoczonych 
i Europie, by w końcu przejść do podsumowania, w którym sformułowano konklu-
zje wynikające z treści artykułu. Szczególną uwagę poświęcono identyfikacji szans 
i barier rozwoju rynku ubezpieczeń cybernetycznych w Polsce.

2. Pojęcie i systematyka ryzyka cybernetycznego

Cyberryzyko jest zwykle mylnie utożsamiane wyłącznie z zainfekowaniem kom-
putera przez hakerów złośliwym oprogramowaniem (ang. malware). Choć jest to 
często spotykanym przejawem ryzyka cybernetycznego, nie można zapominać o in-
nych, równie groźnych incydentach.

Jak dotąd nie powstała jedna spójna, powszechnie uznawana definicja ryzyka cy-
bernetycznego. Problem z ujęciem tego zjawiska w sformalizowane ramy definicyj-
ne może wynikać z jego interdyscyplinarnego charakteru, a także z ciągłego procesu 
ewolucyjnego związanego z postępem technicznym.

2 „Bank powinien podejmować stosowne decyzje dotyczące podejścia do poszczególnych zagrożeń, 
polegające na […] transferze ryzyka, tj. przeniesieniu części lub całości ryzyka związanego z danym 
zagrożeniem na podmiot zewnętrzny, w szczególności poprzez […] stosowanie ubezpieczeń” – reko-
mendacja 18 System zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, Rekomendacja D, 
KNF, styczeń 2013.
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Ryzyko cybernetyczne (cyberryzyko) można ująć jako ryzyko gospodarcze zwią-
zane z posiadaniem, działaniem, wykorzystaniem i oddziaływaniem urządzeń i tech-
nologii IT w przedsiębiorstwie [Marsh 2015b]. Zdaniem Podolak [2015] ryzyko 
cybernetyczne obejmuje wszelkie sytuacje narażenia na potencjalne straty w wyni-
ku używania sprzętu elektronicznego, komputerów oraz przetwarzania informacji 
w wirtualnej rzeczywistości. Zatem cyberryzyko może być zaliczone do grupy ryzyk 
operacyjnych o charakterze antropogenicznym.

Z kolei Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Informatycznego (ENISA) poda-
je, że cyberprzestępstwo obejmuje rozmaite działania, które bezpośrednio wpływają 
zarówno na pojedyncze osoby (np. kradzież tożsamości), jak i na przedsiębiorstwa 
(np. kradzież własności intelektualnej) [ENISA 2012].

Jedną z form cyberprzestępstwa może być atak cybernetyczny. Jest on rozumiany 
jako wszelkiego rodzaju szkodliwe działanie, którego celem są komputerowe syste-
my informatyczne, infrastruktura, sieci komputerowe i osobiste urządzenia cyfrowe, 
prowadzone za pomocą różnego rodzaju czynów dokonywanych w zamiarze kra-
dzieży, zmiany lub zniszczenia określonego celu. Celem mogą być pieniądze, dane 
lub technologie informacyjne.

Jeżeli celem ataku cybernetycznego są dane osobowe lub poufne dane handlo-
we, mówimy o tzw. incydencie naruszenia ochrony danych (ang. data breach). 
Zgodnie z art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych3 oznacza on narusze-
nie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do 
danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny 
sposób.

Najczęściej spotykaną klasyfikacją ryzyka cybernetycznego jest jego podział ze 
względu na kryterium rodzaju szkodliwych działań prowadzących do materializacji 
strat, a więc przyczyn cyberszkód. Zgodnie z systematyką opracowaną przez Rzą-
dowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe (CERT) przyczyny realiza-
cji cyberryzyka dzielimy na działania celowe i działania niecelowe (przypadkowe) 
[CERT 2015]. Wśród działań celowych wyróżnia się:

iniekcja złośliwego oprogramowania (wirus, robak sieciowy, koń trojański, dia- –
ler, botnet),
przełamanie zabezpieczeń (nieuprawnione logowanie, włamanie na konto/ataki  –
sieciowe, włamanie do aplikacji),
publikacje w sieci internet (treści obraźliwe, pomawianie/zniesławienie, naru- –
szenie praw autorskich, dezinformacja),
nielegalne gromadzenie informacji (skanowanie, podsłuch, inżynieria społecz- –
na, szpiegostwo, spam),

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 
2016 r.).
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sabotaż komputerowy (nieuprawniona zmiana informacji, nieuprawniony do- –
stęp, nieuprawnione wykorzystanie informacji, atak odmowy dostępu DDoS, 
skanowanie danych, wykorzystanie podatności w urządzeniach, wykorzystanie 
podatności aplikacji),
czynnik ludzki (naruszenie procedur bezpieczeństwa, naruszenie obowiązują- –
cych przepisów prawa),
cyberterroryzm (przestępstwa o charakterze terrorystycznym popełnione w cy- –
berprzestrzeni).

Działania przypadkowe w przestrzeni cybernetycznej podzielono na dwie katego-
rie:

wypadki i zdarzenia losowe (awarie sprzętowe, awarie łącza, błędy oprogramo- –
wania),
czynnik ludzki (naruszenie procedur, zaniedbanie, błędna konfiguracja urządze- –
nia, brak wiedzy, naruszenie praw autorskich).

Autorami wrogich ataków cybernetycznych mogą być różne podmioty, między in-
nymi: cyberprzestępcy, aktywiści (tzw. haktywiści), konkurencyjne przedsiębiorstwa, 
wrogie państwa, terroryści, byli lub obecni pracownicy. Każdym atakującym mogą 
kierować inne motywy, niekiedy bardzo indywidualne, jednak próbując dokonać choć-
by wstępnej klasyfikacji, wskazuje się następujące typowe przesłanki cyberataków: 
wojna, terroryzm, wroga propaganda, zdobycie przewagi konkurencyjnej, bezpośred-
nia korzyść finansowa, demonstracja siły, zemsta lub akt protestu [Marsh 2015b].

3. Skala globalnego zagrożenia cybernetycznego

Ośrodek badawczy Identity Theft Resource Center (ITRC) gromadzi dane doty-
czące wypadków naruszenia bezpieczeństwa prywatnych danych na rynku amery-
kańskim. Według najnowszych danych rok 2016 był rekordowy pod względem licz-
by incydentów informatycznych, która ukształtowała się na poziomie 1093 (patrz 
wykres 1). Jeśli chodzi o liczbę wykradzionych danych, rok 2015 był drugi w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat – z liczbą 169,1 mln ukradzionych rekordów z danymi oso-
bowymi ustąpił jedynie miejsca 2009 r., kiedy to ujawniono bezprawnie 222,5 mln 
rekordów [ITRC 2017]. Od 2011 r. zaobserwować można wyraźny trend wzrostowy 
ogólnej liczby naruszeń bezpieczeństwa danych raportowanych w Stanach Zjedno-
czonych. Można to tłumaczyć zmianami prawodawstwa federalnego i stanowego 
w zakresie obowiązku notyfikacji przypadków naruszeń poufności danych przez 
administratorów danych, a ponadto wzrostem zainteresowania problematyką cy-
berbezpieczeństwa. Z kolei niski udział instytucji finansowych w ogólnej liczbie 
naruszeń poufności danych można tłumaczyć wysokim stopniem zaawansowania 
stosowanych narzędzi bezpieczeństwa IT w tych podmiotach. 

W niektórych przypadkach jeden udany atak hakerski na przedsiębiorstwo może 
skutkować uzyskaniem nielegalnego dostępu nawet do kilku milionów rekordów 
danych, czego doświadczyły w szczególności duże sieci handlowe lub instytucje 
finansowe (banki, systemy płatności elektronicznych, towarzystwa ubezpieczeń).
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Wykres 1. Liczba wypadków naruszenia ochrony danych w USA

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych [ITRC 2017].

W tabeli 1 zebrano największe w historii incydenty naruszenia bezpieczeństwa 
danych, uszeregowane według kryterium liczby danych osobowych.

Tabela 1. Największe incydenty naruszenia bezpieczeństwa danych

Nazwa firmy Rok ataku Liczba wykradzionych
rekordów danych

Heartland Payment Systems 2009 130 000 000

TJ Max Stores 2007 100 000 000

Anthem 2015 80 000 000

U.S. Military Veterans 2009 76 000 000

Home Depot 2014 56 000 000

Target Corp. 2013 40 000 000

U.S. Department of Veterans Affairs 2006 26 500 000

Office of Personnel Management 2015 21 500 000

Bank of New York Mellon 2008 12 500 000

Sony, Playstation Network 2011 12 000 000

Fidelity National Information Service 2007 8 500 000

Global Payments Inc. 2012 7 000 000

Źródło: opracowanie własne.
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Na świecie, w tym także w Polsce, dostrzega się wyraźny wzrost dynamiki ataków. 
Atakującymi są nie tylko pojedyncze osoby, ale też wysoko wyspecjalizowane gru-
py, które wykorzystują zaawansowane technologie i wektory ataku. Cyberprzestęp-
cy wciąż mogą pochwalić się wysoką skutecznością w Polsce, m.in. ze względu na 
nieodpowiednie podejście instytucji do kwestii bezpieczeństwa systemów, a także 
redukcję wydatków na IT kosztem bezpieczeństwa [CERT 2015].

Eling i Wirfs [2016] analizowali statystyczne własności cyberryzyka, czerpiąc dane 
z globalnej bazy ryzyk operacyjnych (SAS OpRisk Global Data) zawierającej ponad 
26 tys. zarejestrowanych przypadków szkód zaistniałych w latach 1995–2014. Na po-
czątek ustalili, że zdarzenia spełniające przesłanki zakwalifikowania ich jako cyber-
ryzyko stanowiły 5,9% wszystkich incydentów w bazie. Następnie przebadali struk-
turę geograficzną cyberataków. Okazało się, że ponad połowa cyberataków (52,6%) 
miała miejsce w firmach zarejestrowanych w Ameryce Północnej, a co czwarty atak 
hakerski (24,9%) wydarzył się w Europie. Patrząc globalnie, trzy na cztery wypadki 
cybernetyczne dotknęły instytucje finansowe, a pozostałe 25% – podmioty z sektora 
niefinansowego. Ważnym czynnikiem różnicującym skalę zagrożenia cybernetycz-
nego okazała się wielkość firmy. W przedsiębiorstwach dużych, tj. zatrudniających 
ponad 250 osób, wystąpiło 87% wszystkich wypadków, a w firmach małych i śred-
nich odsetek incydentów był podobny i wyniósł nieco ponad 4%.

Wykres 2. Przeciętny koszt naruszenia ochrony danych osobowych per capita w prze-
kroju terytorialnym (w USD)

Źródło: [Ponemon Institute 2015].

Jak podaje Ponemon Institute [2015], istnieją znaczne różnice w przeciętnym 
koszcie naruszenia bezpieczeństwa danych (ang. data breach) per capita w różnych 
branżach gospodarki. Jeżeli średni koszt per capita wynosi 154 USD, to w sektorach 
ochrony zdrowia i edukacji wskaźnik ten jest w przybliżeniu dwukrotnie wyższy 
(odpowiednio 363 USD i 300 USD). Instytucje finansowe (215 USD) również zali-
czają się do sektorów gospodarki o ponadprzeciętnym koszcie naruszenia ochrony 
danych. Najniższy koszt jednostkowy ujawnienia danych odnotowano w instytu-
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cjach publicznych (68 USD). Warto jeszcze dodać, iż o ile w większości przypadków 
przeciętne koszty jednostkowe nie ulegają zmianom na przestrzeni lat, o tyle w sek-
torze handlu detalicznego zaobserwowano drastyczny wzrost kosztów z 105 USD 
w 2014 r. do 165 USD w 2015 r. Jest to wynikiem zainteresowania mediów przypad-
kami ataków hakerskich na sieci sklepów detalicznych, co przekłada się na potrzebę 
ponoszenia wyższych nakładów na zarządzanie takimi sytuacjami kryzysowymi. 
Koszty związane w wyciekiem poufnych danych cechują się nadto zróżnicowaniem 
terytorialnym, co pokazuje wykres 2. Nie jest zaskakujące, że z najpoważniejszymi 
konsekwencjami wycieku danych muszą się liczyć organizacje prowadzące działal-
ność w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Kanadzie.

Współczesne społeczeństwo, nowoczesna gospodarka oraz globalny system finan-
sowy, mimo świadomości zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni oraz coraz więk-
szych nakładów na bezpieczeństwo IT, stają się coraz bardziej podatne na cyberry-
zyko, co ma swoje źródła – zdaniem autora – w zjawiskach i procesach, które można 
ująć w dwie grupy: 

przesłanki techniczno-technologiczne – realizacja płatności elektronicznych,  –
praca w chmurze (ang. cloud computing), dominacja oprogramowania Micro-
soft, wzrost złożoności programów komputerowych, stosowanie elektronicz-
nych systemów sterowania infrastrukturą, maszynami i urządzeniami (tzw. sys-
temy SCADA), rozwój bankowości elektronicznej oraz tzw. internetu rzeczy 
(ang. Internet of Things);
przesłanki społeczno-behawioralne – popularność mediów społecznościowych,  –
posługiwanie się urządzeniami mobilnymi, korzystanie ze słabo zabezpieczo-
nego przed „podsłuchiwaniem” dostępu do internetu przez routery Wi-Fi (tzw. 
sniffing), nieklasyczne metody organizacji pracy (praca na odległość, wykorzy-
stywanie w miejscu pracy prywatnego sprzętu komputerowego), powszechne 
wykorzystanie korespondencji e-mailowej w kontaktach biznesowych.

Reasumując, wyzwaniem dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa – zwłaszcza 
w kontekście zapewnienia ciągłości funkcjonowania organizacji po wystąpieniu in-
cydentu cybernetycznego – jest zrozumienie specyfiki i podatności na cyberzagroże-
nia nie tylko własnych systemów IT, ale także rozpoznanie wektorów oddziaływania 
ze strony systemów zewnętrznych, od których dany podmiot jest uzależniony.

4. Specyfika ekspozycji na ryzyko cybernetyczne instytucji finansowych

Od chwili, gdy banki i inne instytucje finansowe zaczęły świadczyć usługi z wy-
korzystaniem internetu, stały się podatne na wszelkiego typu cyberzagrożenia, co 
wynika z transgranicznego i anonimowego charakteru sieci.

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń cybernetycznych dla banków i innych in-
stytucji finansowych jest phishing4. Jest to metoda oszustwa, w której przestępca 

4 Warto dodać, że zagrożenia cybernetyczne stanowią istotny obszar ryzyka operacyjnego, które 
jest drugim pod względem ważności – po ryzyku kredytowym – rodzajem ryzyka w bankach [Thlon 
2016].
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podszywa się pod inną osobę lub organizację w celu wyłudzenia określonych in-
formacji (np. danych logowania do bankowości internetowej) lub nakłonienia ofia-
ry do realizacji określonych działań [Górnisiewicz, Obczyński, Pstruś 2014]. Ata-
ki phishingowe przeciwko instytucjom finansowym i płatniczym stanowiły 28,7% 
wszystkich ataków tego typu w 2014 r., w tym ataki na banki stanowiły 16,3% cało-
ści, a na systemy kart płatniczych 5,1% (ok. 85% ataków phishingowych na systemy 
płatnicze dotyczyło trzech instytucji: Visa, PayPal, American Express). Jeśli chodzi 
o tego typu ataki na banki, połowa z nich dotyczyła zaledwie 13 największych ban-
ków na świecie [Kaspersky 2015b].

W 2014 r. zidentyfikowano na świecie 22,9 mln ataków o motywach finansowych 
z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania typu malware, co stanowiło prawie 
5% wszystkich incydentów tego typu. Atak malware polega na rozprzestrzenianiu 
poprzez wiadomości e-mail niebezpiecznych załączników, które uaktywniają się po 
otwarciu ich przez nieświadomych zagrożenia użytkowników poczty. W tym mo-
mencie zostaje zainfekowany komputer, na którym otwarto załącznik, i instaluje się 
na nim niewidoczne oprogramowanie, powodujące na przykład podmianę danych 
w dyspozycji przelewu składanej drogą elektroniczną. Klient banku nieświadomie 
przelewa pieniądze na konto przestępców. Celem tych ataków stało się 2,7 mln osób, 
z czego ok. 75% ataków dotyczyło bankowości internetowej. Na czele rankingu 
krajów najczęściej dotykanych atakami malware o podłożu finansowym od kilku 
lat znajduje się Rosja, która wyraźnie wyprzedza takie kraje, jak Brazylia, Turcja, 
Niemcy, Indie, USA, Wietnam, i Wielka Brytania [Kaspersky 2015b].

Stosunkowo często wykorzystywaną przez hakerów formą ataku na instytucje fi-
nansowe jest tzw. odmowa dostępu DoS (ang. Denial of Service) oraz jej odmia-
na tzw. rozproszona odmowa dostępu DDoS (ang. Distributed Denial of Service)5 
[CERT 2015]. Ich celem jest uniemożliwienie działania systemu komputerowego 
lub usługi sieciowej poprzez ciągłe wysyłanie na określony adres IP dużego stru-
mienia danych, co prowadzi do przeciążenia i zablokowania łącza internetowego lub 
serwerów ofiary6. Atak DoS tym różni się od DDoS, że ten pierwszy wykonywany 
jest z jednej lokalizacji, natomiast ten drugi wykorzystuje do generowania nadmia-
rowego ruchu w sieci grupę komputerów innych użytkowników (tzw. botnet), które 
wcześniej zostały zainfekowane w celu przejęcia nad nimi kontroli. Co wydaje się 
szczególnie niepokojące, przeprowadzenie ataku typu DDoS stało się ostatnio nie-
zwykle proste (nawet dla amatorów) ze względu na powszechnie dostępne w sieci 
specjalistyczne oprogramowanie służące do tego celu. Ponadto w internecie jest spo-
ro serwisów, które oferują za niewielką opłatą realizację ataku DDoS na wskazany 
adres IP czy domenę [Dataspace 2017].
5 Spektakularnym przykładem poważnego w skutkach ataku DDoS było włamanie do systemu kom-
puterowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie hakerom udało się przedostać przez 
systemy ochronne i uzyskać dostęp do poufnych informacji.
6 Efektem skutecznego ataku DDoS jest przesłanie tak dużej ilości danych, które nie mogą zostać ode-
brane przez atakowane łącze internetowe. Przeciętne łącze internetowe w Polsce ma przepływność na 
poziomie 50–100Mb/s. Najmniejsze ataki DDoS zaczynają się od 6–10Mb/s, przez 200–500Mb/s, zaś 
największy wykryty i odparty atak na świecie miał przepływność ponad 400Gb/s [Dataspace 2017].
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Niedocenianym jak dotąd zagrożeniem jest realizacja funkcji bankowości elek-
tronicznej przy pomocy smartfonów i tabletów. Analitycy Kaspersky Lab zwrócili 
uwagę, że po raz pierwszy w historii w 2015 r. dwa bankowe trojany przeznaczone 
wyłącznie do ataków poprzez urządzenia mobilne znalazły się w pierwszej dziesiąt-
ce najczęściej spotykanych programów używanych do kradzieży pieniędzy. O niedo-
statecznej świadomości użytkowników urządzeń mobilnych mogą świadczyć dane 
dotyczące stosowania programów antywirusowych. Korzysta z nich zaledwie 26% 
użytkowników iPhone’ów, 44% posiadaczy Windows Phone, 60% użytkowników 
smartfonów z Androidem, podczas gdy instalowanie antywirusów na komputerach 
stacjonarnych jest obecnie regułą (93%) [Ramotowski 2016].

W 2014 r. odnotowano znaczny wzrost zagrożenia użytkowników urządzeń mo-
bilnych z systemem Android. Celem blisko połowy ataków (48%) na urządzenia 
z Androidem były dane finansowe. Liczba tych ataków wzrosła trzykrotnie w po-
równaniu z 2013 r. (z 712 tys. do 2 mln 317 tys. ataków w 2014 r.). W takim samym 
stopniu wzrosła liczba ofiar tych ataków: z 213 tys. w 2013 r. do 776 tys. w 2014 r. 
Najczęściej atakowanym krajem z urządzeniami mobilnymi z Androidem ponownie 
okazała się Rosja (63,9% ataków), na kolejnych miejscach – choć z dużo mniejszym 
udziałem – znalazły się Kazachstan, Ukraina, Niemcy, Malezja, Wietnam, Hiszpania 
i Wielka Brytania [Kaspersky 2015b].

Celem różnego rodzaju cyberataków jest pozyskanie danych osobowych i innych 
wrażliwych informacji, które następnie stają się przedmiotem obrotu na czarnym 
rynku. I tak, pełne dane osobowe można kupić za 1 USD, numer CVV karty ze Sta-
nów Zjednoczonych za 6 USD, numer CVV karty z Europy za 16 USD, pełny raport 
kredytowy za 25 USD, login do rachunku europejskiego banku za 200 USD, a login 
do rachunku brytyjskiego banku za 500 USD [Ramotowski 2016]. Oznacza to nie-
stety, że informacje pozyskane w ten sposób stają się źródłem kolejnych przestępstw 
i wymuszeń.

Jeden z najbardziej spektakularnych cyberataków na sektor bankowy, pod nazwą 
Carbanak, miał miejsce pod koniec 2013 r. Prawie setka banków i instytucji finan-
sowych została zaatakowana przez niezidentyfikowaną grupę przestępczą, która 
według organów ściągania mogła przechwycić nawet 1 mld USD. Początkowo roze-
słano e-maile zawierające niebezpieczne załączniki. Po ich otwarciu dochodziło do 
zainfekowania komputerów użytkowników poczty programami szpiegowskimi, któ-
re umożliwiły hakerom wgląd do zawartości dysków i sieci poszkodowanych. Prze-
stępcy koncentrowali się na uzyskaniu dostępu do sieci bankomatów, rachunków 
bankowych, kart kredytowych i przelewów bankowych. Według różnych szacunków 
udało im się uzyskać dostęp do około stu instytucji finansowych, zlokalizowanych 
głównie w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Chinach i na Ukrainie. Skra-
dzione pieniądze były przelewane na konta oszustów w Chinach oraz w Stanach 
Zjednoczonych [Kaspersky 2015a].

W ostatnim czasie obserwuje się zmianę celów cyberataków w obszarze usług 
finansowych. Zamiast atakować użytkowników końcowych (klientów banków), ha-
kerzy zaczynają skupiać swoją uwagę na podmiotach, w których dochodzi do płat-
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ności elektronicznych (zwłaszcza przy użyciu terminali na karty płatnicze POS). 
Chodzi tu m.in. o restauracje, hotele i sklepy. Hakerzy doprowadzają do zainfeko-
wania terminala POS, z którego wykradają dane finansowe klientów. Drugim obiek-
tem zainteresowania cyberprzestępców stają się same banki, choć w tym przypadku 
bardzo trudno uzyskać jakiekolwiek informacje o udanych cyberatakach. Trzecim 
trendem obserwowanym w ostatnim czasie jest odchodzenie od ataków masowych 
w kierunku działań skoncentrowanych na określonej grupie ofiar. Takie selektywne 
ataki mogą okazać się trudniejsze do wykrycia, pociągającego za sobą wydanie pu-
blicznego ostrzeżenia, i zapewne na to liczą cyberprzestępcy.

Wykres 3. Specyfika ekspozycji na ryzyko instytucji finansowych w porównaniu 
z przedsiębiorstwami amerykańskimi z listy Fortune 1000 (% odpowiedzi respon-
dentów)

Źródło: [Willis 2013].

Ekspozycja na ryzyko instytucji finansowych istotnie różni się od przeciętnej 
struktury zagrożeń cybernetycznych spotykanej w przypadku przedsiębiorstw nie-
finansowych, co wyraźnie pokazują wyniki badań na próbie przedsiębiorstw ame-
rykańskich z listy Fortune 1000. Po pierwsze, z wykresu 3 wynika, że wypadki 
cyberataków są częstsze w sektorze finansowym niż w populacji przedsiębiorstw. 
Po drugie, wyraźne dysproporcje w liczbie incydentów zaobserwowano w obszarze 
ryzyka regulacyjnego (17% wobec 44%) oraz ryzyka cyberterroryzmu (18% wobec 
40%) [Willis 2013]. Można to wytłumaczyć rozległością regulacji występujących 
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w sektorze finansowym oraz tym, że banki stają się częstszym celem ataków hakty-
wistów7 [Deloitte 2016].

Oddziaływanie incydentu cybernetycznego na reputację organizacji jest bez wąt-
pienia negatywne i obawia się tego połowa badanych przedsiębiorstw, aczkolwiek 
jego skutki mogą być szczególnie dotkliwe dla instytucji finansowych. Należą one 
bowiem do instytucji zaufania publicznego i ryzyko utraty klientów w wyniku ataku 
hakerskiego na system komputerowy banku jest ponadprzeciętnie wysokie. To tłu-
maczy wyraźnie wyższy odsetek wskazań (78%) ryzyka reputacyjnego przez przed-
stawicieli branży finansowej.

Na tle innych gałęzi gospodarki branża finansowa jest wyjątkowo powolna w wy-
krywaniu cyberataków. O ile 30% instytucji finansowych jest w stanie wykryć za-
grożenie w ciągu kilku dni, to większość (38%) badanych banków i towarzystw 
ubezpieczeń dowiaduje się o tym, że stało się ofiarą hakerów, dopiero po upływie 
kilku miesięcy [Verizon 2015].

5. Rynek ubezpieczeń cybernetycznych w ujęciu globalnym

Niezwykle trudno jest podać wartość składki przypisanej z tytułu ubezpieczeń 
cybernetycznych, zarówno na całym świecie, jak i na poszczególnych kontynen-
tach, gdyż brakuje jednolitego systemu gromadzenia danych o tej linii produktów. 
Z szacunków publikowanych przez różne instytucje branżowe, międzynarodowe fir-
my brokerskie lub największe grupy ubezpieczeniowe wynika, że łączny światowy 
przypis składki z cyberubezpieczeń sprzedawanych w formie produktów dedyko-
wanych (tzw. stand-alone policy) wynosił w 2015 r. 2 mld USD, przy czym 90% tej 
kwoty przypada na Stany Zjednoczone [Allianz 2015].

Badanie Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) i firmy doradczej 
PriceWaterhouseCoopers, w którym wzięło udział ponad 800 przedstawicieli sekto-
ra ubezpieczeń oraz analityków branży z 54 krajów, wskazuje te obszary, które zda-
niem respondentów będą stanowiły największe zagrożenie w ciągu następnych 2–3 
lat. Cyberryzyko zostało wskazane jako największe zagrożenie przez respondentów 
reprezentujących ubezpieczycieli majątkowych. W pozostałych grupach responden-
tów (ubezpieczenia życiowe, reasekuracja, pośrednicy ubezpieczeniowi, obserwa-
torzy rynku) cyberryzyko za każdym razem znajdowało się w pierwszej dziesiątce. 
Skala tego ryzyka wynika z atrakcyjności danych wrażliwych, jakimi dysponują to-
warzystwa ubezpieczeń. Są to między innymi dane osobowe, dane medyczne i dane 
finansowe. Ryzyko cybernetyczne stanowi ponadto wyzwanie o charakterze underw-
ritingowym, jako że ubezpieczyciele majątkowi stopniowo zaczynają wprowadzać 
do swojej oferty produktowej nowe ubezpieczenia cybernetyczne. W przekroju całe-
go badania cyberryzyko zajęło wysokie, czwarte miejsce, tuż po takich zagrożeniach 

7 Słowo „haktywizm” pochodzi z połączenia dwóch wyrazów angielskich hacking i activism. Jak po-
daje Obserwatorium Językowe UW, haktywistą określa się hakera działającego z pobudek społecznych, 
politycznych, religijnych, a także dla pożytku publicznego. W praktyce bardzo trudno wytyczyć grani-
cę pomiędzy haktywizmem a wymuszeniem okupu o podłożu kryminalnym.
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dla branży ubezpieczeniowej, jak nowe regulacje, otoczenie makroekonomiczne, 
stopy procentowe. Warto podkreślić, że cyberryzyko stanowi zagrożenie globalne, 
o czym świadczy fakt, iż znalazło się wśród dziesięciu największych zagrożeń na 
każdym kontynencie, z wyjątkiem Ameryki Południowej. W branży ubezpieczenio-
wej panuje powszechne przekonanie, że cyberataki są czymś przesądzonym, pozo-
stają pytania: kiedy one nastąpią i jakie przyniosą straty [PWC 2015b].

Wysoki poziom ekspozycji na ryzyko cybernetyczne został zasygnalizowany rów-
nież przez banki w analogicznym do powyższego, cyklicznym badaniu sektora ban-
kowego realizowanym przez firmę doradczą PWC. Wysokie, drugie miejsce zagro-
żenia przestępczością (awans z dziewiątego w poprzednim badaniu) oraz czwarta 
pozycja ryzyka technologicznego są wyraźnymi sygnałami wagi problemu cyber-
bezpieczeństwa w sektorze bankowym. Te dwa rodzaje ryzyka znalazły się na wyso-
kich miejscach w rankingach zagrożeń stworzonych przez przedstawicieli banków 
(4. i 5.), menadżerów ryzyka (3. i 4.) i obserwatorów rynku (2. i 4.). Przestępczość 
cybernetyczna wzbudziła największe obawy wśród respondentów z Ameryki Pół-
nocnej (1. miejsce), choć w Europie także jest zaliczana do kluczowych problemów 
branży (3. miejsce). Wśród ankietowanych można natrafić na obawy, iż zmasowany 
cyberatak może doprowadzić nawet do upadku banku i konieczności podjęcia inter-
wencji państwa [PWC 2015a].

Na rynku europejskim instytucje finansowe są segmentem klientów generującym 
największy przypis składki z tytułu ubezpieczeń cybernetycznych (22,8% składki). 
Na kolejnych miejscach znalazły się firmy z branży technologicznej i komunikacyj-
nej (14,8%) oraz ochrony zdrowia (11,7%) [Marsh 2015a].

Badania przeprowadzone przez firmę Marsh wśród europejskich przedsiębiorstw 
pokazały, że skala wykorzystania cyberubezpieczeń na Starym Kontynencie jest 
dużo niższa w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Jedynie 12% responden-
tów posiada cyberubezpieczenie, 6% jest w trakcie zawierania umowy ubezpiecze-
nia, a 27% planuje zakupić cyberpolisę w ciągu najbliższego roku. Jednak z drugiej 
strony oznacza to, że aż 55% ankietowanych nie widzi potrzeby zakupu tego typu 
ochrony. To dość zastanawiające dane. Jednocześnie aż 57% spośród tych, którzy nie 
mają cyberubezpieczenia, przyznaje, że głównym powodem tego braku jest niedo-
stateczna wiedza o produktach chroniących przed ryzykiem cybernetycznym [Marsh 
2015a]. Można to odczytać jako ogromne wyzwanie dla towarzystw ubezpieczeń 
i brokerów ubezpieczeniowych, polegające na potrzebie rzetelnego edukowania i in-
formowania klientów.

Wbrew optymistycznym perspektywom rozwoju ubezpieczeń cybernetycznych 
w najbliższych latach agencja ratingowa Fitch przestrzega towarzystwa ubezpie-
czeń przed nadmiernym zaangażowaniem w ten typ biznesu. Niewystarczająca ilość 
danych historycznych o cyberryzyku oznacza zwiększoną niepewność odnośnie do 
underwritingu, kształtowania warunków ochrony, ekspozycji na ryzyko czy nawet 
polityki rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Te wszystkie bariery sprawiają, że 
nadmierna rozbudowa portfela ubezpieczeń cybernetycznych może skutkować obni-
żeniem ratingu ubezpieczyciela [Fitch 2016].
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6. Charakterystyka ubezpieczeń cybernetycznych dostępnych w Polsce

Specjalistyczne ubezpieczenie cyberryzyk może wypełnić wiele luk w tradycyj-
nych ubezpieczeniach8, jak również zapewnić pokrycie strat bezpośrednich oraz 
ochronę przed ryzykiem odpowiedzialności związanej z używaniem technologii 
i danych w codziennej działalności [Marsh 2015c]. Zakres polisy jest elastyczny, 
dzięki czemu indywidualny program ubezpieczenia może zostać dostosowany do 
kluczowych ekspozycji na ryzyko przedsiębiorstwa, tak aby uwzględniał specyfikę 
funkcjonowania instytucji finansowych.

Obecnie (maj 2017 r.) na polskim rynku ubezpieczeń pokrycie ryzyk cybernetycz-
nych dostępne jest w ofercie pięciu towarzystw ubezpieczeń:

Chubb European Group Limited Oddział w Polsce – ubezpieczenie DataGuard  –
Advantage,
AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce – ubezpieczenie CyberEdge, –
TUiR Allianz Polska S.A. – ubezpieczenie Cyber Protect, –
STU Ergo Hestia S.A. – ubezpieczenie danych elektronicznych od ryzyk cyber- –
netycznych,
Leadenhall Polska S.A. – ubezpieczenie Leadenhall Cyber. –

Większość z wyżej wymienionych ubezpieczeń (z wyjątkiem ubezpieczenia Le-
adenhall Cyber, o którym nieco później) ma konstrukcję pakietową, opartą na po-
dziale na trzy sekcje obejmujące różne rodzaje ryzyka cybernetycznego. Sekcja 
I traktowana jest z reguły jako wariant bazowy (zakres podstawowy), zaś pozostałe 
dwie sekcje oraz opcjonalne klauzule dodatkowe stanowią możliwe rozszerzenia za-
kresu ochrony. Punktem wyjścia w ubezpieczeniach Chubb i Hestii jest zatem ochro-
na danych elektronicznych przed ryzykiem cybernetycznym. W ramach sekcji II 
Chubb daje możliwość dodania do zakresu ubezpieczenia innych ryzyk (w systemie 
all risk), na jakie narażone są dane komputerowe. Dodatkowo w sekcji III przewi-
dziano ubezpieczenie ryzyka utraty przychodów przedsiębiorstwa i powstania kosz-
tów dodatkowych wskutek realizacji jednego z rodzajów ryzyka cybernetycznego 
objętego ochroną w ramach sekcji I lub II.

Hestia, oprócz wymienionego wcześniej zakresu podstawowego, proponuje roz-
szerzenie ubezpieczenia o zwiększone koszty działalności firmy wynikające z utraty 
lub uszkodzenia danych elektronicznych (w szczególności: public relations w celu 
przywrócenia reputacji, przeniesienie nieutraconych danych na inne serwery, porady 
prawne, ograniczenie skutków utraty danych). W sekcji III oferowane jest ubezpie-
czenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w na-
stępstwie ataku komputerowego lub hakerskiego. Na zasadzie klauzuli dodatkowej 
8 Takich jak ubezpieczenia: mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej przedsię-
biorstwa, odpowiedzialności cywilnej zawodowej i od ryzyka sprzeniewierzenia. Produkty te nie za-
pewniają pokrycia (lub zapewniają w sposób niepełny) w takich obszarach, jak: ochrona aktywów elek-
tronicznych, utrata zysku przedsiębiorstwa wskutek zakłócenia działania systemu teleinformatycznego, 
odpowiedzialność za ujawnienie danych, cyberwymuszenia, odpowiedzialność za bezpieczeństwo sie-
ci oraz odpowiedzialność związana z prowadzeniem działalności multimedialnej.



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 24 (2/2017)

79Zagrożenia cybernetyczne instytucji finansowych

możliwe jest też ubezpieczenie danych przechowywanych w chmurze obliczenio-
wej.

Główną osią konstrukcji ubezpieczeń AIG i Allianz są zawarte w sekcji I ryzyka 
odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone różnymi aspek-
tami działalności gospodarczej w sferze przechowywania i wykorzystania danych 
elektronicznych (w tym danych osobowych). Jako że pewne niewłaściwe zachowa-
nia w tym obszarze mogą być penalizowane przez GIODO, AIG oferuje możliwość 
ubezpieczenia na wypadek nałożenia kar administracyjnych przez uprawnione do 
tego instytucje i organy publiczne, a także kosztów reprezentowania ubezpieczone-
go w postępowaniu przed tymi organami (sekcja II). W sekcji III natomiast możli-
we jest wykupienie ochrony na wypadek powstania różnych kosztów dodatkowych 
związanych z realizacją cyberzagrożenia (np. informatyka śledcza, ochrona reputacji, 
zawiadomienie poszkodowanych o naruszeniu bezpieczeństwa danych, odzyskanie 
utraconych danych, wynajęcie eksperta IT). Koszty te ubezpiecza również Allianz 
w sekcji III. AIG i Allianz dają także szansę ochrony firmy przed finansowymi skut-
kami cyberwymuszenia oraz utratą zysku spowodowaną zakłóceniem w działaniu 
systemu komputerowego przedsiębiorstwa (patrz tabela 2).

Tabela 2. Ogólne porównanie pakietowych ubezpieczeń ryzyk cybernetycznych

Ubezpieczyciel Chubb AIG Allianz Ergo Hestia

Sekcja I Ubezp. danych
(cyberryzyka) OC OC Ubezp. danych

Sekcja II Ubezp. danych
(all risk)

Kary 
administracyjne

BI, 
cyberwymuszenie

Koszty dodatkowe 
(PR, porady prawne, 
usunięcie skutków 

utraty danych)

Sekcja III
Business 

Interruption
(BI)

Koszty 
dodatkowe 
(reputacja, 

zawiadomienie)

Usługi: koszty PR, 
ekspert IT OC

Rozszerzenia brak OC media, BI, 
wymuszenia brak dane w chmurze 

obliczeniowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań autora.

Nieco inaczej skonstruowano zakres ochrony w ubezpieczeniu Leadenhall Cyber, 
wydzielając w nim siedem sekcji:

Sekcje A, D i E obejmują odpowiedzialność cywilną i koszty obrony w postępo- –
waniach cywilnych z tytułu naruszenia prywatności, naruszenia bezpieczeństwa 
danych klientów lub publikacji nieodpowiednich treści w ramach działalności 
multimedialnej.
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Sekcje B i C stanowią uzupełnienie ochrony opisanej we wcześniejszym punkcie  –
o takie wydatki, jak kary administracyjne i koszty obrony w postępowaniach 
regulacyjnych z tytułu naruszenia prywatności prowadzonych przez GIODO, 
a także koszty reakcji i zarządzania kryzysowego w związku z naruszeniem bez-
pieczeństwa informacji.
Sekcja F zapewnia pokrycie ryzyka cyberwymuszenia. –
Sekcja G stanowi ubezpieczenie utraty zysku przedsiębiorcy w związku z prze- –
stojem wywołanym zakłóceniem systemu IT oraz zapewnia pokrycie kosztów 
odtworzenia danych.

Ustalając wysokość składki ubezpieczeniowej, towarzystwa ubezpieczeń biorą 
pod uwagę takie czynniki, jak ilość przechowywanych danych wrażliwych (dane 
osobowe, numery kart kredytowych itp.) oraz wrażliwość na ryzyko utraty zysku 
w konsekwencji cyberataków lub awarii systemów IT.

7. Podsumowanie

Cyberprzestępczość stała się problemem globalnym. Złożoność złośliwego opro-
gramowania, szybkość działania hakerów, doskonała znajomość wewnętrznych 
systemów transakcyjnych banków dowodzą wagi problemu, wobec którego stoją 
instytucje finansowe. Rosnąca liczba doniesień medialnych o atakach cyfrowych 
powoduje, że powoli rośnie poziom świadomości zagrożeń zarówno wśród konsu-
mentów, jak i zarządów instytucji finansowych.

W ostatnim czasie zwraca uwagę stopień zorganizowania cyberprzestępców. Nie-
skoordynowane działania pojedynczych hackerów zostały zastąpione przez wyspe-
cjalizowane grupy przestępcze, zasługujące na miano mafii XXI w. Ich intensywne 
i wielotorowe działania wywodzą swoją skuteczność z efektu skali.

Jak pokazują regularne ćwiczenia zdolności reagowania banków i towarzystw 
ubezpieczeń na sytuacje kryzysowe związane z incydentem cybernetycznym Cyber-
EXE Polska, polskie banki są coraz lepiej przygotowane na cyberzagrożenia i po-
trafią dobrze koordynować niezbędne działania podejmowane w chwili wystąpienia 
cyberataku. Nadal jednak istnieje dość duży problem, jeśli chodzi o współpracę po-
między bankami, które w ograniczonym stopniu informują się nawzajem o zaistnia-
łych zagrożeniach [ISBNews 2016].

Ryzyko cybernetyczne można określić jako najpoważniejsze wyzwanie, przed ja-
kim stanęła branża ubezpieczeniowa w ostatnim półwieczu. Nosi ono znamiona ry-
zyka systemowego, którego źródłem jest wykorzystywanie technologii informatycz-
nych i elektroniczne przetwarzanie danych. Może skutkować szkodami we własnych 
dobrach majątkowych lub roszczeniami osób trzecich [IUA 2016].

Rozbudowa techniczno-organizacyjnych systemów bezpieczeństwa IT nie gwa-
rantuje całkowitej eliminacji ryzyka cyberataków. W stosunku do tej rezydualnej, 
zatrzymanej części ryzyka właściwym rozwiązaniem może być jego transfer na 
zakład ubezpieczeń w formie cyberpolisy. Specjalistyczne ubezpieczenie cyberne-
tyczne zapewnia szeroki zakres ochrony, zarówno w obszarze szkód własnych (ang. 
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first-party losses), jak i odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich (ang. third-
party losses). Dzięki budowie modułowej ubezpieczyciel może również zapewnić 
specjalistyczne usługi dodatkowe, takie jak świadczenie pomocy dla ubezpieczone-
go o charakterze assistance, informatyka śledcza, pomoc prawna, wsparcie eksperta 
public relations.

Na koniec trzeba jednak przyznać, iż w porównaniu z największą plagą polskich 
banków – standardowymi wyłudzeniami kredytów, których skala sięga miliarda zło-
tych rocznie – na razie straty spowodowane atakami z sieci są niewielkie. Za to ich 
potencjał wzrostowy jest niepokojąco wysoki.
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Cyber-threats of financial institutions
Abstract. The aim of the article is to analyse cyber-risk from the perspective of financial 
institutions, and to indicate the possibility of use of cyber-insurance as a tool for minimis-
ing financial impact of such risk. The study is based on branch reports, mostly in English-
language, published by institutions of insurance market as well as by entities monitoring IT 
security. The paper consists of six parts. At the beginning, the definition and types of cyber 
risks have been shown. Then the global scale of cyber-threat was presented using data gath-
ered by specialized research centers and organizations active in insurance area. In the third 
part of the study, the specifics of the risk-exposure of financial institutions were analysed. 
The next part briefly describes the development of the North American and European cyber-
insurance market. Section 5 characterizes cyber insurance products available on the Polish 
insurance market as stand-alone policies. The last paragraph summarizes the conclusions 
from the article.
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– uwarunkowania prawne i finansowe
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Streszczenie. W artykule podjęto problematykę funkcjonowania i kształtu instytucji subkonta 
ZUS, która została wprowadzona w ramach reformy kapitałowego filaru społecznego ubez-
pieczenia emerytalnego z 2011 r. Ustalenia dokonane z wykorzystaniem metody dogmatycz-
noprawnej analizy obowiązujących przepisów oraz metody ekonomicznej analizy prawa po-
kazują, że instytucja subkonta narusza zasady prawidłowej organizacji systemu ubezpieczeń 
społecznych oraz nie sprzyja efektywnej alokacji zasobów w ramach systemu społecznego 
ubezpieczenia emerytalnego. Dlatego też należy opowiedzieć się za likwidacją instytucji 
subkonta niezwłocznie po dokonaniu przekształcenia OFE w fundusze inwestycyjne akcji, 
które zapowiadane jest na początku 2018 r.

Słowa kluczowe: subkonto, system emerytalny, ubezpieczenia społeczne, OFE.
Kody JEL: H55, J26, K31.

1. Wprowadzenie

Reforma kapitałowego filaru społecznego ubezpieczenia emerytalnego z 2011 r. 
wprowadziła dotychczas nieznaną w prawie ubezpieczeń społecznych instytucję 
subkonta, na którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany ewiden-
cjonować informację o zwaloryzowanej wysokości części składek na ubezpieczenie 
emerytalne opłaconych za ubezpieczonego. Subkonto ZUS regulowane jest przepi-
sem art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (dalej: u.s.u.s.)2. Subkonto jest swoistym urządzeniem ewidencyjnym, które 
służy rejestracji wysokości składek uiszczanych za ubezpieczonego. Ma ono cha-
rakter indywidualny, a dla każdego ubezpieczonego prowadzi się tylko jedno konto, 
które jest oznaczane numerem identyfikacyjnym PESEL.

Głównym celem prowadzenia subkonta ZUS jest wykorzystanie informacji o ze-
widencjonowanych tam środkach do obliczenia okresowej emerytury kapitałowej, 
wypłaty środków zewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczonego w przypadku 

1 Kontakt z autorem: Sebastian Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji 
i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, Polska, e-mail: sebastian.jakubowski@uwr.
edu.pl.
2 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.
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jego śmierci przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz obliczenia wysokości wy-
płaty gwarancyjnej w przypadku śmierci ubezpieczonego przed upływem trzech lat 
od momentu rozpoczęcia pobierania świadczenia emerytalnego. 

Ustalenia dokonane z wykorzystaniem dogmatycznoprawnej analizy obowiązują-
cych przepisów oraz ekonomicznej analizy prawa mogą przyczynić się do wypraco-
wania kierunku dalszych zmian przepisów emerytalnych odnoszących się do insty-
tucji subkonta ZUS. W szczególności metoda dogmatycznoprawna, której istotą jest 
analiza regulacji prawnych, umożliwi wskazanie niespójności w systemie obowią-
zujących norm prawnych. Natomiast ekonomiczna analiza prawa, która koncentruje 
się na badaniu gospodarczych skutków funkcjonowania poszczególnych instytucji 
prawnych, umożliwi przedstawienie mechanizmów, na których oparte jest funkcjo-
nowanie subkonta ZUS.

1. Wyrażenie „subkonto”

Słusznie podkreśla się w literaturze przedmiotu, że już samo posłużenie się przez 
ustawodawcę w art. 40a u.s.u.s. wyrażeniem „subkonto” jest niepoprawne z języ-
kowo-logicznego punktu widzenia. Sugeruje to bowiem, że subkonto jest częścią 
konta ubezpieczonego prowadzonego przez ZUS na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 
u.s.u.s. Taki wniosek można również wysnuć z analizy literalnej art. 40a ust. 1 u.s.u-
.s., zgodnie z którym „w ramach konta ubezpieczonego Zakład prowadzi subkonto”. 
Tymczasem z przepisu art. 40 ust. 1 u.s.u.s. expressis verbis wynika, że „na koncie 
ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości składek 
na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu 
do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie” prowa-
dzonym przez ZUS. Dlatego nie ulega wątpliwości, że ZUS de facto prowadzi dla 
ubezpieczonych dwa osobne konta (rozumiane jako swoiste urządzenia ewidencyj-
ne), z których każde służy ujawnieniu odrębnych informacji dotyczących przebiegu 
ubezpieczenia emerytalnego.

W tym kontekście użycie przez ustawodawcę wyrażenia „subkonto” zamiast in-
nego zwrotu językowego należy poddać krytyce. Dominik Wajda zwraca uwagę, że 
przyjęte przez ustawodawcę nazewnictwo może nieświadomie wprowadzać ubez-
pieczonych w błąd co do rozumienia istoty i funkcji, jakiej służy instytucja subkonta 
[Wajda 2014, s. 676].

2. Zakres przedmiotowy środków ewidencjonowanych na subkoncie ZUS

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. W przypadku odprowadzania składki do OFE część 
składki ewidencjonowana na subkoncie ZUS wynosi 4,38% podstawy wymiaru. 
Natomiast w przypadku nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania składki 
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do OFE część składki ewidencjonowana na subkoncie ZUS wynosi 7,3% podstawy 
wymiaru. Zewidencjonowanie składek na subkoncie ZUS następuje niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania składki 
opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych lub dekla-
racji. Ponadto na subkoncie ZUS ewidencjonuje się również wyegzekwowane przez 
ZUS odsetki za zwłokę, jak również opłatę prolongacyjną3 od wyżej wymienionej 
części składki emerytalnej. Warto dodać, że zgodnie z art. 40b ust. 3 u.s.u.s. na sub-
koncie ZUS ewidencjonowane są również kwoty wynikające ze zwrotu nienależnie 
pobranej okresowej emerytury. W ten sposób stan subkonta ZUS, który pierwotnie 
uległ uszczupleniu, zostaje na nowo zwiększony o kwoty zwrotu nienależnie pobra-
nej okresowej emerytury kapitałowej.

Informacje te stanowią zapis elektroniczny na temat wartości składek (środków 
itp.) emerytalnych, które stanowią dochód FUS. Z dokonaniem tego zapisu nie wią-
że się proces akumulacji środków, z których ma być wypłacana okresowa emerytura 
kapitałowa. Pokrycie wypłaty wynikającej z zapisu na subkoncie będzie również 
pochodzić z funduszu emerytalnego FUS [Pacud 2012, s. 19].

3. Mechanizm tzw. suwaka bezpieczeństwa

Osobnego omówienia wymaga ewidencjonowanie kwot środków odpowiadają-
cych wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych po ukończeniu 
przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego ustalanego 
zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: u.e.r.)4. Do listopada 2014 r. środki zgromadzo-
ne i trzymane na rachunku członka OFE, obok środków zapisanych na subkoncie, 
były wykorzystywane do wyliczania i wypłacania okresowej emerytury kapitałowej 
(art. 24 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitało-
wych w brzmieniu przed dniem 1 lutego 2014 r.; dalej: u.e.k.)5. Reforma drugiego 
filaru ubezpieczenia emerytalnego z 2014 r., a konkretnie art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 
6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypła-
ty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (da-
lej: ustawa nowelizująca z 2013 r.)6, wprowadziła stopniowe przenoszenie środków 
zgromadzonych na rachunku członka OFE na subkonto w ZUS wraz ze zbliżaniem 
się członka OFE do wieku emerytalnego. 

Zgodnie z art. 22 ust. 3d u.s.u.s Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzestaje odpro-
wadzania składek na rachunek członka w otwartym funduszu emerytalnym w związ-
ku 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 

3 Opłata prolongacyjna może być ustalona przez organ podatkowy na podstawie art. 57 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.201 z późn. zm.).
4 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.
5 Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1097.
6 Dz. U. z 2013 r., poz. 1717. 
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ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych (dalej: u.o.f.f.e.)7 Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje otwarty fundusz 
emerytalny o obowiązku rozpoczęcia procesu systematycznego przekazywania środ-
ków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytal-
ny FUS. Każdego miesiąca na rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym 
umorzeniu podlega liczba jednostek rozrachunkowych, która stanowi iloraz całkowi-
tej liczby jednostek rozrachunkowych na rachunku członka i liczby miesięcy pozosta-
jących do osiągnięcia wieku emerytalnego przez danego ubezpieczonego. 

Wzór 1. Liczba umarzanych jednostek rozrachunkowych na rachunku członka OFE 
na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego

liczba jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka w OFE
 

wyrażony w miesiącach wiek emerytalny
– wyrażony w miesiącach wiek członka OFE w dniu dokonywania umorzenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 100c u.o.f.f.e.

W taki sposób w miesiącu, w którym ubezpieczony osiągnie wiek emerytalny, na-
stępuje umorzenie ostatnich jednostek rozrachunkowych pozostających na rachunku 
członka w otwartym funduszu emerytalnym. 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 stało się mechanizmem 
ochrony kapitału emerytalnego przed ryzykiem spadku wartości w ostatnich latach 
aktywności zawodowej członka OFE [Banaszczak-Soroka 2014, s. 223–245]. Dla-
tego obecnie tylko środki zapisane na subkoncie są wykorzystywane do wyliczenia 
okresowej emerytury kapitałowej (art. 24 u.e.k.).

Zgodnie z art. 13 ustawy nowelizującej z 2013 r. pierwsze przekazanie środków 
w ramach funkcjonowania mechanizmu „suwaka bezpieczeństwa” nastąpiło do dnia 
12 listopada 2014 r. i obejmowało okres od 1 lutego do 30 października 2014 r. 
Łącznie OFE przekazały wówczas do ZUS kwotę 3,7 mld zł. Ten transfer środków 
z OFE do ZUS był jeszcze znacząco mniejszy niż składka przekazana przez ZUS do 
OFE. Jednak już w I kwartale 2015 r. OFE przekazały w ramach „suwaka” ponad 
1 mld zł [KNF 2016], co stanowiło więcej niż kwota składek przekazanych z ZUS 
do OFE w tym samym okresie (0,82 mld zł). Od tego momentu rynek otwartych 
funduszy emerytalnych notuje ujemne saldo przepływów z ZUS. Co roku wartość 
składek emerytalnych przekazywanych do OFE jest niższa od wartości środków 
7 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 870. 
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przekazywanych do ZUS w ramach funkcjonowania mechanizmu „suwaka bezpie-
czeństwa”. W latach 2014–2016 OFE przekazały w ten sposób do funduszu emery-
talnego FUS ponad 11 mld zł [KNF 2017]. Mechanizm ten będzie utrzymany tylko 
do dnia 1 stycznia 2018 r., gdy kapitałowy filar społecznego ubezpieczenia emery-
talnego zostanie ostatecznie wygaszony, a otwarte fundusze emerytalne przekształ-
cone w fundusze inwestycyjne akcji polskich [MR 2017, s. 132].

5. Waloryzacja zaewidencjonowanych składek

W stosunku do świadczeń emerytalnych ustawodawca wprowadził mechanizmy 
waloryzacji już na etapie ewidencjonowania środków m.in. na subkoncie ZUS 
[Wantoch-Rekowski 2014, s. 234–267]. Tak silna protekcja prawna ukierunkowana 
na zapewnienie realnej wartości świadczeń wynika z długoterminowości emerytur. 
Od wielkości środków zewidencjonowanych na subkoncie ZUS będzie zależeć wy-
sokość okresowej emerytury kapitałowej, a częściowo również emerytury realizo-
wanej z funduszu emerytalnego w ramach FUS. Ustawa o systemie ubezpieczeń 
społecznych przewiduje obowiązek waloryzacji środków zewidencjonowanych na 
subkoncie ZUS (art. 40c–40d u.s.u.s.). Co do zasady środki te podlegają corocznej 
waloryzacji według średniego nominalnego wzrostu PKB z ubiegłych 5 lat. W wy-
niku przeprowadzonej waloryzacji stan subkonta nie może ulec obniżeniu. Termin 
waloryzacji środków na subkoncie jest zbieżny z terminem waloryzacji składek 
ewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ramach pierwszego filaru ubez-
pieczenia emerytalnego. Roczną waloryzację przeprowadza się od dnia 1 czerwca 
każdego roku, a waloryzacji podlegają środki zewidencjonowane na subkoncie na 
dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana waloryzacja. 

Dla ubezpieczonych nabywających uprawnienia do emerytury w trakcie roku sto-
suje się waloryzację kwartalną, której wysokość wylicza się na podstawie rocznego 
wskaźnika waloryzacji [Nerka 2015, s. 63–74].

6. Subkonto a stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami

Odrębnego omówienia wymagają kwestie wpływu stosunków majątkowych po-
między małżonkami na środki zewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego.

W związku z tym, że subkonto ZUS zostało powiązane przez ustawodawcę ze 
stosunkami prawnymi właściwymi dla kapitałowego filaru ubezpieczenia emery-
talnego, środki zewidencjonowane na subkoncie ZUS – podobnie jak środki zgro-
madzone 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 Zakład prowadzi subkonto, a jej małżonkiem, jak rów-
nież śmierci ubezpieczonego. Dlatego też ważną kwestią jest ustalenie stosunków 
majątkowych istniejących pomiędzy małżonkami zarówno w chwili założenia sub-
konta, jak i w trakcie jego istnienia, tym bardziej że stosunki majątkowe pomiędzy 
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małżonkami mają charakter długookresowy i mogą w tym zakresie następować 
modyfikacje. 

Zgodnie z art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego8 z chwilą zawarcia 
małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa 
(wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwa-
nia przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Natomiast 
przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobi-
stego każdego z małżonków [Nadrowski 2000, s. 14]. O kwalifikacji środków zewi-
dencjonowanych na subkoncie ZUS oraz zgromadzonych na rachunku w otwartym 
funduszu emerytalnym każdego z małżonków decyduje art. 31 § 2 pkt 3 i 4 kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że należą one do majątku wspólnego. 

Warto zaznaczyć, że objęcie wspólnotą majątkową środków ewidencjonowanych 
na subkoncie ZUS budzi pewne kontrowersje i wątpliwości w literaturze przedmiotu 
[Jakubowski 2013, s. 79–83]. Wierzytelności z tytułu emerytur usytuowane są w ma-
jątkach osobistych małżonków, a dopiero z chwilą ich pobrania podlegają zaliczeniu 
do majątku wspólnego małżonków [Jędrejek 2015, s. 173]. Pomimo to w przypadku 
środków ewidencjonowanych na subkoncie ZUS ustawodawca expressis verbis ob-
jął je wspólnotą majątkową małżonków. Jest to bezpośrednią konsekwencją wpro-
wadzenia instytucji subkonta ZUS jako swoistej kopii instytucji rachunku członka 
w OFE. Fundamentalna różnica polega na tym, że na rachunku członka w OFE gro-
madzone i inwestowane są realne środki finansowe, co w pewnym stopniu przema-
wia za objęciem ich wspólnotą majątkową. Tymczasem na subkoncie ZUS brak jest 
realnych środków finansowych, które można by objąć wspólnotą majątkową. Taka 
konstrukcja prawna budzi poważne kontrowersje w doktrynie prawa ubezpieczeń 
społecznych i jest powszechnie krytykowana w literaturze przedmiotu [Jędrasik-
Jankowska 2010, s. 141–142].

7. Oświadczenie o stosunkach majątkowych

Zgodnie z art. 39 ust. 1b u.s.u.s. w zw. z art. 83 ust. 1 u.o.f.f.e. ubezpieczony, który 
został objęty obowiązkiem ubezpieczenia, obowiązany jest złożyć pisemne oświad-
czenie o stosunkach majątkowych istniejących między nim a współmałżonkiem. 
Ubezpieczony występujący z wnioskiem o przyjęcie do otwartego funduszu emery-
talnego składa takie pisemne oświadczenie do funduszu. Natomiast ubezpieczony, 
który nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym, jest informowany 
przez ZUS o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątko-
wych istniejących między nim a współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać 
osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci.

Należy mieć świadomość, że stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami obejmu-
jące narastające środki na subkoncie ZUS oraz na rachunku członka w OFE mogą 
ulec modyfikacji, m.in. poprzez zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej. Rodzi 
to odpowiednie obowiązki informacyjne po stronie ubezpieczonego. Ubezpieczo-
8 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 682.
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ny, który zawarł związek małżeński po otwarciu subkonta ZUS, jest obowiązany 
niezwłocznie powiadomić na piśmie Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych o stosun-
kach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem oraz o każdora-
zowej zmianie w małżeńskim ustroju majątkowym, o ile zmiana taka obejmuje 
środki zewidencjonowane na subkoncie. Modyfikacje te mogą polegać na ustaniu 
wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownym wyłączeniu 
lub ograniczeniu wspólności ustawowej między osobą, dla której Zakład prowa-
dzi subkonto, a jej małżonkiem [Nerka 2009, s. 101 i nast.]. Co istotne, należy 
przedstawić dowód takiej zmiany, czyli zawartą w myśl art. 47 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego małżeńską umowę majątkową, której celem jest ustalenie zasad, 
według których kształtować mają się wzajemne stosunki majątkowe małżonków 
[Bieniek 2005, s. 111].

Natomiast jeżeli małżeństwo ubezpieczonego uległo rozwiązaniu przez rozwód 
lub zostało unieważnione, środki zewidencjonowane na subkoncie podlegają podzia-
łowi i są ewidencjonowane na subkoncie małżonka. W praktyce zewidencjonowane 
środki nie są wypłacane małżonkowi, ale podlegają przeksięgowaniu w obrębie sys-
temu informatycznego ZUS – z subkonta ZUS ubezpieczonego na subkonto ZUS 
małżonka. Udział małżonka w środkach zewidencjonowanych na subkoncie byłego 
partnera wynika z podziału majątku wspólnego małżonków. Jeżeli dla małżonka nie 
jest prowadzone subkonto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek je zało-
żyć (art. 40e ust. 1 i 2 u.s.u.s.). Ten sam mechanizm stosuje się w przypadku ustania 
wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia 
lub ograniczenia wspólności ustawowej między osobą, dla której Zakład prowadzi 
subkonto, a jej małżonkiem (art. 40e ust. 12 u.s.u.s.).

8. Problem dozwolonych rozporządzeń środkami
zewidencjonowanymi na subkoncie ZUS

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 po jego śmierci środków zewidencjono-
wanych na subkoncie, które nie zostały przeewidencjonowane na subkonto ZUS 
małżonka. Jeżeli ubezpieczony wskaże kilka osób uprawnionych do otrzymania 
środków po jego śmierci i nie oznaczy ich udziału w tych środkach, uważa się, że 
udziały tych osób są równe (art. 82 ust. 2 u.o.f.f.e w zw. z art. 40e ust. 1 u.s.u.s.). 
Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję, wskazując 
inne osoby fizyczne uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci zamiast 
lub oprócz osób wcześniej wskazanych. Ubezpieczony może również w inny sposób 
oznaczyć udział wskazanych osób w tych środkach albo odwołać poprzednią dyspo-
zycję, nie wskazując żadnych innych osób.

Wskazanie przez ubezpieczonego osób do dziedziczenia środków z OFE, a przez 
to również środków zewidencjonowanych na subkoncie ZUS, jest czynnością praw-
ną mortis causa [Jończyk 2006, s. 109 i nast.]. Niniejsza dyspozycja posiada naturę 
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postanowienia fakultatywnego, które nie łączy się z powinnością prawną powstającą 
po stronie ubezpieczonego i nie warunkuje ważności umowy z OFE ani otwarcia 
subkonta ZUS [Nerka 2009, s. 101].

Przedmiotem dyspozycji jest imienne wskazanie osoby lub osób, którym w razie 
śmierci ubezpieczonego zostaną wypłacone środki zewidencjonowane na subkon-
cie. Dane tych osób powinny pozwalać na identyfikację beneficjentów środków po 
śmierci ubezpieczonego. Do zakresu tych danych można zaliczyć w szczególności: 
imię nazwisko, datę urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości (dowodu oso-
bistego lub paszportu), numer PESEL i numer NIP, o ile osoby mają obowiązek 
posługiwania się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i iden-
tyfikacji podatników i płatników, oraz adres i miejsce zamieszkania. Jeżeli osobie 
wskazanej w dyspozycji na wypadek śmierci nie nadano numeru PESEL i numeru 
NIP lub jednego z nich, można wykorzystać dane obejmujące serię i numer dowodu 
osobistego lub paszportu.

Nie budzi wątpliwości stanowisko, że osoby wskazane muszą zostać określone 
w sposób pozwalający na ich bezsporną identyfikację. Jednocześnie nie jest możli-
we wskazanie osoby nieżyjącej albo nienarodzonej (nasciturus). Co więcej, wskaza-
nie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci ubezpieczonego staje się 
bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią ubezpieczonego (art. 40e ust. 1 
u.s.u.s. w zw. z art. 82 ust. 4 u.o.f.f.e.). W takim przypadku udział, który był prze-
znaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wska-
zanym, chyba że ubezpieczony zadysponuje tym udziałem w inny sposób. 

Treść analizowanych norm wskazuje, że ubezpieczony posiada dość szerokie 
uprawnienia w zakresie dysponowania zewidencjonowanymi środkami na wypadek 
śmierci, dla których skuteczności nie jest wymagana zgoda ZUS. Na ubezpieczonym 
ciąży obowiązek informacyjny polegający na powiadomieniu ZUS o powziętej de-
cyzji lub o jej zmianie. 

9. Śmierć ubezpieczonego przed osiągnięciem wieku emerytalnego 

Głównym celem prowadzenia subkont przez ZUS i odrębnego ewidencjonowa-
nia środków na tym koncie jest możliwość wykorzystania tej informacji w trzech 
przypadkach. Pierwszy to przedwczesna śmierć ubezpieczonego, zanim osiągnął on 
wiek emerytalny. Drugi to zrealizowanie się ryzyka ubezpieczeniowego i dożycie 
wieku emerytalnego przez ubezpieczonego. Trzeci zaś to śmierć ubezpieczonego 
przed upływem trzech lat od osiągnięcia wieku emerytalnego. Wszystkie te trzy 
przypadki wymagają krótkiego, ale osobnego omówienia.

W przypadku śmierci ubezpieczonego przed osiągnięciem wieku emerytalnego 
kluczowe jest ustalenie, czy w momencie śmierci ubezpieczony pozostawał w związ-
ku małżeńskim, oraz określenie charakteru 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 
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małżonka – w takim zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej 
wspólności majątkowej. W przypadku braku subkonta ZUS małżonka takie subkon-
to jest zakładane przez ZUS dla niego i to bez względu na jego wiek. Małżonek 
pozostały przy życiu nie będzie miał prawa do środków zewidencjonowanych na 
subkoncie ZUS, jeśli wspólność majątkowa nie istniała lub jeśli nie obejmowała 
tych środków z woli małżonków. Ponownie należy podkreślić, że w praktyce zewi-
dencjonowane środki nie są wypłacane małżonkowi, ale podlegają przeksięgowaniu 
w obrębie systemu informatycznego ZUS – z subkonta ZUS ubezpieczonego na sub-
konto 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 wypadek 
śmierci. Natomiast w przypadku braku stosownej dyspozycji ubezpieczonego pozo-
stające po nim środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają unormowaniom 
prawa spadkowego. Wówczas to sąd w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spad-
ku określa osoby (spadkobierców), które są powołane do dziedziczenia środków 
zewidencjonowanych na subkoncie ZUS.

Warto tu zaznaczyć, że małżonek zmarłego ubezpieczonego również może być 
uprawniony do środków zewidencjonowanych na subkoncie ZUS – jako osoba 
uprawniona, bo wskazana przez zmarłego, albo jako jego spadkobierca. W tej sy-
tuacji małżonek zmarłego ubezpieczonego powiększa swoje subkonto ZUS o środ-
ki przypadające mu w ramach wspólnoty majątkowej, ale także przysługuje mu 
wypłata pozostałych środków zewidencjonowanych na subkoncie ZUS zmarłego 
ubezpieczonego. Potencjalnie małżonek zmarłego ubezpieczonego może wystąpić 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z żądaniem przeewidencjonowania wszyst-
kich środków na jego subkonto ZUS (art. 40e ust. 11a u.s.u.s. w zw. z art. 132 ust. 3 
u.o.f.f.e.). W praktyce dominuje wypłata pozostałych środków zewidencjonowa-
nych na subkoncie ZUS zmarłego ubezpieczonego.

Warto zaznaczyć, że możliwość wypłaty środków zewidencjonowanych na sub-
koncie w formie gotówkowej, zgodnie z projektem rządowym, nie miała być zasto-
sowana do regulacji tego subkonta. Możliwość wypłaty zgromadzonych środków 
miała się ograniczać tylko do rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym. 
Ostatecznie ustawa nowelizująca z 2011 r. wprowadziła taką możliwość, której skut-
kiem są wysokie wypłaty gotówkowe z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, niema-
jące charakteru ubezpieczeniowego.

10. Obliczenie i wypłata okresowej emerytury kapitałowej

Podstawowym celem prowadzenia subkont ZUS i odrębnego ewidencjonowania 
środków na tym koncie jest wykorzystanie tej informacji do obliczenia wysokości 
i wypłat okresowych emerytur kapitałowych.

W regulacji prawnej okresowej emerytury kapitałowej sprecyzowane są wszystkie 
istotne elementy świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Po pierwsze, przesłan-
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ka powstania uprawnienia, którą jest osiągnięcie wieku emerytalnego określonego 
w art. 8 u.e.k. Docelowo od dnia 1 października 2017 r. wiek ten zostanie obniżo-
ny do 60 lat. Po drugie, zakres podmiotowy: członek OFE poniżej 67. roku życia 
(od dnia 1 października 2017 r. poniżej 65. roku życia), który ma ustalone prawo 
do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 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 
u.e.r. [Bińczycka-Majewska, Włodarczyk 2015]. Po czwarte, sposób realizacji pra-
wa do świadczenia wskazujący na jego okresowy charakter. 

Stan subkonta pomniejsza się o kwoty wypłacanych okresowych emerytur kapi-
tałowych (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 67 lat (od dnia 1 października 2017 r. – 65 lat) środki zewidencjonowane na 
subkoncie uwzględnia się przy obliczaniu emerytury realizowanej z funduszu eme-
rytalnego w ramach FUS. Jest to ten moment, kiedy subkonto ostatecznie wypełnia 
swoją główną funkcję, i traci sens dalsze jego prowadzenie dla danego ubezpie-
czonego. Niestety, szczegółowa analiza instytucji okresowej emerytury kapitałowej 
wykracza poza zakres niniejszego opracowania. 

11. Wypłata gwarantowana

Dodatkowo w przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie trzech lat od mie-
siąca, w którym po raz pierwszy wypłacono ubezpieczonemu emeryturę, następuje 
wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego, zwanego „wypłatą gwaranto-
waną” (art. 25b u.e.r.). Istotne elementy tego świadczenia z ubezpieczeń społecz-
nych to po pierwsze, przesłanka powstania uprawnienia, którą jest śmierć emeryta 
pobierającego emeryturę w okresie trzech lat od miesiąca, gdy po raz pierwszy 
wypłacono emeryturę. Po drugie, zakres podmiotowy, do którego zaliczane są oso-
by uposażone (imiennie wskazane przez emeryta), a przy ich braku – małżonek 
pozostający ze zmarłym we wspólności ustawowej, zaś w przypadku jego braku 
– spadkobiercy. Po trzecie, sposób ustalania wysokości wypłaty. Wypłata gwaran-
towana jest ustalana jako różnica między kwotą środków zewidencjonowanych 
na subkoncie a iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku 
miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacono emeryturę, do końca miesiąca, 
w którym nastąpiła śmierć emeryta, oraz trzydziestej siódmej części kwoty zewi-
dencjonowanej na tym subkoncie. Po czwarte, sposób realizacji prawa do świad-
czenia wskazujący na jego jednorazowy charakter [Dzienisiuk 2016]. Niestety, 
szczegółowa analiza instytucji wypłaty gwarantowanej wykracza poza zakres ni-
niejszego opracowania.
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12. Instytucja subkonta w literaturze przedmiotu

Dorota Dzienisiuk należy do wąskiego grona przedstawicieli nauki, którzy nie są 
przeciwnikami funkcjonowania instytucji subkonta [Dzienisiuk 2016]. Czołowym 
reprezentantem tego wąskiego grona jest Leokadia Oręziak, która docenia rolę sub-
konta w procesie transferu środków z OFE do ZUS [Oręziak 2014, s. 336]. Należy 
jednakże podkreślić, że dziedziczenie i wypłata całości lub części środków zewi-
dencjonowanych na subkoncie zmarłego ubezpieczonego spotyka się z powszechną 
i ostrą krytyką w literaturze przedmiotu. 

Radosław Pacud wskazuje, że zapis na subkoncie – podobnie jak zapis na pierw-
szofilarowym koncie ubezpieczonego – nie daje konkretnego uprawnienia wzglę-
dem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W obu przypadkach stosowana jest me-
toda repartycyjna finansowania świadczeń, a to oznacza, że Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych nie tworzy rezerw na pokrycie zobowiązań wynikających z zapisów na 
subkontach ubezpieczonych. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym 
funduszem celowym i prowadzi swą rachunkowość na zasadzie kasowej. Plan fi-
nansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi załącznik do uchwalanego co 
rok budżetu państwa [Pacud 2012, s. 21]. Autor ten podkreśla, że w ramach subkonta 
ZUS nie powstają majątek ani uprawnienie o charakterze majątkowym, które mo-
głoby być dziedziczone. Z tej perspektywy regulacja prawna dziedziczenia środków 
zewidencjonowanych na subkoncie ZUS jest sprzeczna z istotą dziedziczenia. Nie 
ma tu bowiem majątkowego przedmiotu dziedziczenia [Pacud 2012, s. 21].

Kamil Antonów podkreśla, że na subkoncie brak przedmiotu majątkowego (środ-
ków pieniężnych), który mógłby podlegać rozdysponowaniu na wypadek śmierci 
[Antonów 2011]. Wszak nie można rozporządzać dobrem (w tym przypadku skład-
ką), którym dana osoba (ubezpieczony) faktycznie nie może dysponować (tj. korzy-
stać, zbywać czy posiadać). W systemie repartycyjnym niewystąpienie ryzyka nie 
wiąże się z żadną rekompensatą „utraconych korzyści” z tytułu odprowadzonych 
składek [Ślebzak 2009, s. 201]. 

Stosowanie instytucji dziedziczenia środków ewidencjonowanych na subkoncie 
ZUS budzi nawet wątpliwości co do ubezpieczeniowego charakteru subkonta. Ubez-
pieczenia społeczne zorganizowane są w oparciu o technikę ubezpieczeniową, a tej 
przeczy możliwość dziedziczenia środków zewidencjonowanych na subkoncie, tym 
bardziej że jest to część finansowana repartycyjnie. Radosław Pacud zauważa, że 
nie można być ubezpieczonym i przekazywać spadkobiercom środków, które nie 
są realnie zakumulowane (zgromadzone i zainwestowane). Nie można także zaak-
ceptować wypłat gotówkowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które nie są 
świadczeniami ubezpieczeniowymi. 

Natomiast Kamil Antonów argumentuje, że uchwalone rozwiązania prawne godzą 
w zasadę solidarności i destabilizują finanse ubezpieczenia społecznego. Podkreśla 
on, że w ramach modelu repartycyjnego nie do przyjęcia jest umniejszanie docho-
dów ubezpieczyciela (ZUS) w związku z zaspokajaniem praw majątkowych osób, 
wobec których nie ziściło się ryzyko socjalne albo które nie spełniają przesłanek 
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nabycia uprawnień do pobierania świadczeń. Niezgodne z regułami solidarności 
jest obarczenie generacji zobowiązanej do opłacania składek ciężarem finansowania 
bezpośrednich wypłat pieniężnych, niezwiązanych z realizacją ochrony ubezpiecze-
niowej. 

Radosław Pacud zaznacza, że wprowadzona instytucja subkonta jest zbędna i na-
rusza zasady prawidłowej organizacji ubezpieczeń społecznych. Wprowadzenie sub-
konta komplikuje rozumienie zastanych pojęć oraz instytucji prawnych z zakresu 
ubezpieczeń społecznych. Zdaniem tego autora ustawodawca posługuje się tu poję-
ciami prawnymi, które nie mają uzasadnienia, jak np. „środki zaewidencjonowane na 
subkoncie”, choć realnie nie ma tam żadnych zgromadzonych ani zainwestowanych 
środków, które można podzielić i przekazać na finansowanie świadczeń lub wypłatę 
w przypadku śmierci ubezpieczonego. Zgodzić należy się z Radosławem Pacudem, 
że nie ma potrzeby tworzenia instytucji prawnej, która ze względu na sposób fi-
nansowania (metoda repartycyjna) odpowiada instytucji konta ubezpieczeniowego 
prowadzonego przez ZUS. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku członka 
OFE spadkobiercy tegoż członka stanowi wyjątek w ubezpieczeniach społecznych 
i jest właściwa dla stosunków prawnych ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym, do których nawiązują stosunki prawne z zakresu kapita-
łowego filaru ubezpieczenia emerytalnego. Autor ten podkreśla, że trudno zaakcep-
tować dziedziczenie w zakresie subkonta ZUS, gdyż na subkontach tych nie ma 
zgromadzonych żadnych realnych środków, które mogą być realnie wypłacane spad-
kobiercom. W tej sytuacji wypłaty takie są finansowane z bieżących składek, co jest 
sprzeczne z naturą ubezpieczeń społecznych, których celem jest przede wszystkim 
zapewnienie finansowania powtarzających się świadczeń o charakterze socjalnym.

Tabela 1. Wydatki na pozostałe świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, łącznie z kwotą jednorazowych wypłat środków z subkonta ZUS (w tys. zł)

Rok 2014 2015 2016

Wydatki na pozostałe
świadczenia pieniężne z FUS 283 923,1 228 684,3 284 881,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwartalnych informacji o świadczeniach pieniężnych z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego, ZUS, 
Warszawa 2016.

Podobne wątpliwości podnosi Kamil Antonów. Wskazuje on, że dopuszczenie do 
wypłaty gotówkowej równowartości zwaloryzowanej kwoty środków zewidencjo-
nowanych na subkoncie zmarłego ubezpieczonego podważa obowiązujące reguły fi-
nansowania świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Następstwem transferu przycho-
dów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób wskazanych przez zmarłego 
ubezpieczonego (spadkobierców) jest uszczuplenie zasobów FUS przeznaczonych 
na finansowanie wydatków na bieżące świadczenia. Ponadto wypłatę gotówkową, 
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pokrywaną ze środków pokolenia aktualnie opłacającego składki (metoda reparty-
cyjna), często otrzymują osoby, którym w ogóle nie przysługuje ochrona ubezpie-
czeniowa na gruncie ubezpieczenia rentowego z uwagi na niespełnienie warunków 
przyznania lub pobierania renty rodzinnej [Antonów 2011].

Należy tu podkreślić, że wszystkie jednorazowe wypłaty środków z subkont ZUS 
stanowią tylko ułamek procenta wszystkich wydatków na świadczenia pieniężne 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wartość ta waha się między 0,1% a 0,2% 
wszystkich wydatków FUS (tabela 1). 

Kwoty te nie stanowią jak dotąd dużego obciążenia dla FUS, niemniej jednak za-
równo Radosław Pacud, jak i Kamil Antonów, a za nimi Inetta Jędrasik-Jankowska 
byli jednoznaczne przeciwni wprowadzeniu instytucji subkonta. Kamil Antonów 
wskazuje, że wprowadzenie instytucji dziedziczenia środków zewidencjonowanych 
na subkoncie – na wzór dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku człon-
ka OFE – to ubrana w ramy prawne cena poparcia dla dokonywanych przeobrażeń 
w kapitałowym segmencie emerytalnym. Dla Kamila Antonowa jest to przykład po-
ważnych problemów ze stanowieniem racjonalnego prawa emerytalnego. Zauważa 
on, że problemy te wynikają z promowania w przeszłości fałszywych założeń syste-
mu kapitałowego. W wyniku tego ustawodawca nadal zobowiązany jest do realizacji 
celów sprzecznych z rzeczywistym przeznaczeniem ubezpieczenia emerytalnego. 
Natomiast Radosław Pacud podkreśla, że: „Sformułowane zastrzeżenia dają pod-
stawę do negatywnej oceny wprowadzonej instytucji subkonta. Bardziej właściwe 
wydaje się zwiększenie składki przekazywanej do FUS bez tworzenia dodatkowych, 
sztucznych rozwiązań prawnych” [2012, s. 30].

13. Wnioski końcowe

Pomimo stosunkowo niewielkiego ciężaru finansowego dla Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych na aprobatę zasługują te poglądy prezentowane w piśmiennic-
twie, zgodnie z którymi instytucja subkonta narusza zasady prawidłowej organizacji 
systemu ubezpieczeń społecznych, bo komplikuje rozumienie zastanych pojęć oraz 
instytucji prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych. Istota instytucji subkonta 
ZUS polega na ewidencjonowaniu części składek emerytalnych, a wypłacane na 
jego podstawie świadczenia są finansowane repartycyjnie. Tym niemniej subkon-
to zostało przez ustawodawcę powiązane ze stosunkami prawnymi właściwymi dla 
kapitałowego filaru ubezpieczenia emerytalnego. Tymczasem już wkrótce najważ-
niejsza część kapitałowego filaru społecznego ubezpieczenia społecznego, tj. system 
otwartych funduszy emerytalnych, ulegnie ostatecznemu wygaszeniu. Dlatego też 
z punktu widzenia przejrzystości, jaka powinna towarzyszyć realizacji zadań z za-
kresu ubezpieczeń społecznych, instytucja subkonta (przynajmniej w jej obecnym 
kształcie) powinna ulec likwidacji. W świetle powyższej analizy nie ma wątpliwo-
ści, że dalsze funkcjonowanie instytucji subkonta nie przyczynia się do efektyw-
nej alokacji zasobów w ramach systemu społecznego ubezpieczenia emerytalnego. 
Obecnie należy opowiedzieć się za likwidacją instytucji subkonta niezwłocznie po 
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dokonaniu ostatecznego transferu środków z OFE do ZUS, który zapowiadany jest 
na początku 2018 r. 
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Subaccount in Social Insurance Institution in Poland
– legal and financial determinants

Abstract. The article discusses the problem of a legal institution of subaccount, which was 
introduced by the pension reform in 2011. The conclusions based on the legal dogmatic 
method and economic analysis of law show that the legal institution of subaccount violates 
the principles of proper organisation of social insurance system in Poland and leads to inef-
ficient allocation of resources within the Polish pension insurance system. This indicates that 
the legal institution of subaccount should be removed from the law on social insurance im-
mediately after the reshaping of Open Pension Funds into investment share funds forecasted 
at the beginning of 2018.

Keywords: subaccount, pension system, social insurance, Open Pension Funds.
JEL Codes: H55, J26, K31. 
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Podział środków zgromadzonych
na rachunku zmarłego członka OFE

na podstawie niekompletnej dokumentacji

Daniel SZAŁKIEWICZ1

Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Ubezpieczeń

Streszczenie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza wspólność majątkową środków zgro-
madzonych przez ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym. W przypadku śmierci 
ubezpieczonego środki zgromadzone na jego rachunku będą podlegały podziałowi pomiędzy 
uprawnionych lub spadkobierców, a także małżonka zmarłego (o ile zmarły pozostawał za 
życia we wspólności majątkowej małżeńskiej). Obowiązek dokonania podziału środków 
zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym został nałożony na Pow-
szechne Towarzystwo Emerytalne, które w celu jego realizacji zbiera od swoich członków 
stosowne oświadczenia i dokumenty. Szczególnie problematyczna jest sytuacja, w której 
Powszechne Towarzystwo Emerytalne nie posiada kompletnej dokumentacji, niezbędnej do 
prawidłowego dokonania podziału zgromadzonych środków.

Słowa kluczowe: Powszechne Towarzystwo Emerytalne, otwarty fundusz emerytalny, podział 
środków zgromadzonych na rachunku OFE, śmierć członka OFE.
Kody JEL: K12, K23, K15, K22.

1. Wstęp

Postępowanie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (PTE) w przypadku 
dokonywania podziału środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego 
funduszu emerytalnego (OFE) zostało przez doktrynę prawa potraktowane fragmen-
tarycznie – do dnia dzisiejszego próżno szukać opracowania, w którym podjęto by 
próbę kompleksowego omówienia tej problematyki. Brak zainteresowania ze strony 
przedstawicieli doktryny prawa wskazywaną materią dziwi nie tylko ze względu 
na jej istotność, ale również ze względu na fakt, że kwestia ta nastręcza licznych 
problemów praktycznych. W dalszej części niniejszego opracowania przedstawione 
zostały regulacje dotyczące podziału środków gromadzonych na rachunku w OFE 
na rzecz uprawnionego i małżonka zmarłego członka OFE w sytuacji, gdy PTE nie 

1 Kontakt z autorem: Daniel Szałkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 
Katedra Prawa Ubezpieczeń, ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa, Polska, e-mail: danielszalkiewicz@
gmail.com.
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posiada kompletnej dokumentacji, niezbędnej do dokonania prawidłowego podzia-
łu zgromadzonych środków. Niniejsza publikacja ma na celu próbę odpowiedzi na 
pytanie, w jaki sposób PTE powinno postępować w sytuacji, gdy konieczne jest 
dokonanie podziału środków, a równocześnie PTE nie dysponuje kompletem do-
kumentów niezbędnych do prawidłowego dokonania tegoż podziału. Z uwagi na 
wąską tematykę niniejszej publikacji kierowana jest ona przede wszystkim do prak-
tyków prawa ubezpieczeń, Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, a także or-
ganów nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym. W publikacji zastosowano przede 
wszystkim metody badawcze formalno-dogmatyczną i funkcjonalną, problemy zaś 
przedstawione w treści wynikają z praktyki autora. 

2. Wiadomości wprowadzające

Na podstawie art. 31 ust. 2 pkt 3 i 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: 
k.r.o.)2 do majątku wspólnego należą w szczególności środki zgromadzone na ra-
chunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżon-
ków, a także kwoty składek zaewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W konsekwencji regulacji art. 31 ust. 2 
pkt 3 i 4 k.r.o., jeśli małżonkowie inaczej nie uregulowali łączących ich stosun-
ków majątkowych (np. nie ustanowili umownej rozdzielności majątkowej), środki 
zgromadzone na rachunku w OFE stanowią ich majątek wspólny, podlegając po-
działowi w przypadku ustania wspólności majątkowej. Podziałowi podlegać będą 
jedynie środki zgromadzone w trakcie trwania wspólności majątkowej, nie zaś 
środki wpłacone do OFE przed jej powstaniem, które co do zasady będą należały 
do majątku indywidualnego każdego z małżonków [Dzienisiuk 2010; odmienny 
pogląd: Andrzejewski i in. 2013]. 

Charakterystyczne jest, że podziału środków w przypadku rozwodu, unieważnie-
nia lub ustania wspólności majątkowej z innych przyczyn będzie dokonywało PTE 
zarządzające OFE. Sytuacja ta bez wątpienia należy do unikalnych. Wyjątkowa jest 
bowiem konstrukcja, w której podziału majątku wchodzącego do wspólności mająt-
kowej dokonuje instytucja finansowa w oparciu o zgromadzoną dokumentację, a nie 
sąd. Z tego też względu porównanie regulacji w zakresie podziału środków doko-
nanego przez PTE z inną instytucją prawną napotyka trudności. W polskim prawo-
dawstwie analogicznych regulacji nie odnajdziemy ani w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Prawo bankowe3, ani w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach in-
westycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi4. Zarówno 
w przypadku banków, jak i funduszy inwestycyjnych ustawodawca uznał, że to sąd, 
a nie instytucja finansowa, powinien dokonywać podziału środków w oparciu o do-
kumentację zgromadzoną w postępowaniu spadkowym.

2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
3 Dz. U. Nr 140, poz. 939.
4 Dz. U. Nr 146, poz. 1546.

D. Szałkiewicz
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W celu prawidłowego dokonania podziału środków zgromadzonych na rachunku 
OFE zbiera od swoich członków informacje o ich stanie cywilnym. Przepisy usta-
wy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych (dalej: ustawa o OFE)5 zobowiązują członka OFE do przekazywania funduszo-
wi, w którym posiada on rachunek, informacji na temat swojego stanu cywilnego, 
a także późniejszej aktualizacji tych informacji. Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy 
o OFE, zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem 
o przyjęcie do funduszu jest obowiązana złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach 
majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem. W praktyce oświadczenie 
to składa się przez wypełnienie odpowiedniego pola we wniosku o członkostwo, tj. 
formularzu udostępnianym przez OFE. W przypadku gdy składając oświadczenie, 
osoba zamierzająca zawrzeć umowę wskaże, że pozostaje w związku małżeńskim, 
ale między małżonkami nie istnieje wspólność ustawowa, osoba taka będzie dodat-
kowo zobowiązana udokumentować sposób uregulowania małżeńskich stosunków 
majątkowych (art. 83 ust. 1 ustawy o OFE). Analogiczny obowiązek – polegający 
na aktualizacji danych – ciąży na członku OFE, który zawarł związek małżeński 
po zawarciu umowy z funduszem. Dokumentem, który w tym przypadku członek 
będzie zobowiązany przedstawić OFE, może być zarówno akt małżeństwa, jak i akt 
dotyczący rozdzielności majątkowej małżonków, to jest małżeńska umowa mająt-
kowa wyłączająca wspólność majątku małżeńskiego stron, rozszerzająca albo ogra-
niczająca tę wspólność, określona w art. 47 k.r.o., a także wyrok sądu znoszący 
wspólność majątku małżeńskiego stron na podstawie art. 52 k.r.o. lub wyrok sądu 
o ubezwłasnowolnieniu współmałżonka, o czym stanowi art. 53 k.r.o. [Chróścic-
ki 2010]. W konsekwencji członek OFE jest obowiązany zawiadomić fundusz o każ-
dorazowej zmianie w stosunku do treści oświadczenia złożonego przez niego na eta-
pie składania wniosku o przyjęcie do funduszu, o ile zmiana taka wpływa na środki 
zgromadzone na jego rachunku. Zawiadomienie o zmianie treści oświadczenia co do 
zasady składa się na piśmie, ale na wniosek członka OFE może być ono również zło-
żone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na żądanie funduszu należy 
przedstawić dowód takiej zmiany (art. 83 ust. 2 ustawy o OFE). W przypadku gdy 
po zawarciu umowy z OFE członek wstąpił w związek małżeński lub miała miej-
sce inna zmiana danych zawartych w treści oświadczenia składanego przez członka 
na etapie zawierania umowy z OFE, a członek o niej nie poinformuje funduszu, 
przyjmuje się odpowiednio, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa 
albo że małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane były zgodnie z treścią umowy 
zawartej z OFE lub ostatnim zawiadomieniem dokonanym przez członka OFE (art. 
83 ust. 3 ustawy o OFE). Niezwykle istotne jest, że w przypadku niedopełniania lub 
nienależytego dopełniania przez członka OFE obowiązków informacyjnych i aktu-
alizacyjnych dotyczących stosunków majątkowych OFE nie odpowiada za szkody 
wynikające z nieprawidłowego podziału środków dokonanego w oparciu o niekom-
pletną dokumentację (art. 83 ust. 4 ustawy o OFE).

5 Dz. U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.
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Ustawodawca określa zatem w art. 83 ustawy o OFE obowiązek członka funduszu 
emerytalnego do przedstawienia OFE informacji na temat jego ustroju majątkowego 
małżeńskiego, które to informacje będą funduszowi potrzebne dla prawidłowego do-
konania podziału środków zgromadzonych na rachunku członka w przypadku ustania 
małżeńskiej wspólności majątkowej lub śmierci członka. Założeniem wynikającym 
z ustawy o OFE jest, że członek funduszu ma informować o każdej zmianie, która 
może doprowadzić do transferu środków z jego rachunku członkowskiego. W kon-
sekwencji członek powinien przekazać funduszowi informację, a także dokumenty 
poświadczające zaistnienie okoliczności skutkujących zmianą ustroju majątkowego, 
w przypadku:

1) zawarcia związku małżeńskiego, 
2) rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód,
3) unieważnieniu związku małżeńskiego, 
4) orzeczenia separacji między małżonkami, 
5) zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej, 
6) ubezwłasnowolnienia, 
7) ogłoszeniu upadłości małżonka, 
8) ustanowieniu ustroju przymusowego.
Omówienie powyższych sytuacji wykracza poza zakres niniejszego opracowa-

nia, tym niemniej należy zaznaczyć, że zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej 
(wymienione powyżej) obejmuje sytuacje, w których małżonkowie uregulowali 
ustrój majątkowy odmiennie od ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej, 
np. gdy małżonkowie rozszerzyli, ograniczyli lub wyłączyli ustawową małżeńską 
wspólność majątkową, a także gdy ustanowili ustrój rozdzielności majątkowej 
z wyrównaniem dorobków. Środki wpłacone do OFE przed zawarciem związku 
małżeńskiego mogą zostać w drodze małżeńskiej umowy majątkowej włączone do 
małżeńskiej wspólności majątkowej. Środki zgromadzone w OFE w trakcie trwa-
nia małżeństwa, objęte ustawową małżeńską wspólnością majątkową, mogą z kolei 
zostać swobodnie podzielone w trakcie podziału majątku wspólnego (mogą przy-
paść tylko jednemu małżonkowi lub zostać podzielone między dwóch małżonków). 
Z kolei orzeczenie separacji powoduje, na podstawie art. 54 k.r.o., powstanie mię-
dzy małżonkami rozdzielności majątkowej, która obejmuje również środki wpłaca-
ne do OFE. 

3. Problemy praktyki prawa

Katalog sytuacji, w których członek funduszu jest zobligowany do przekazywania 
OFE informacji aktualizacyjnej (na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o OFE), jest sze-
roki. Dodatkowo sytuacje rodzące obowiązek aktualizacyjny nie zostały literalnie 
wymienione w ustawie o OFE, a PTE nie są zobowiązane informować o nich człon-
ków OFE. PTE nie są również zobligowane do przypominania swoim członkom 
o obowiązku aktualizacji danych czy też dokonywania ich przeglądu lub aktualizacji 
(np. telefonicznie przypominając o tym członkom lub zawierając informację o tym 
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w liście rocznicowym). Wszystko to powoduje, że większość członków OFE nie ak-
tualizuje swoich danych, co ma poważne konsekwencje finansowe dla nich samych 
oraz ich najbliższych [Mańko 2012]. Fundusz, nie posiadając aktualnych danych, 
dokona bowiem wypłaty lub podziału środków w oparciu o informacje, które posia-
da, to jest wielokrotnie w oparciu o latami nieaktualizowane informacje przekazane 
przez ubezpieczonego na etapie zawierania umowy o członkostwo w funduszu. 

Sytuacja taka doprowadza w wielu przypadkach do nieprawidłowości mających 
w efekcie poważne skutki dla majątku rodziny członka OFE. Jeżeli bowiem przyszły 
członek funduszu zawrze umowę o członkostwo w OFE, będąc kawalerem, a następ-
nie wstąpi w związek małżeński, w którym będzie objęty wspólnością majątkową 
ustawową, i nie zaktualizuje swoich danych, to po jego śmierci PTE dokona wypła-
ty zgromadzonych na rachunku członkowskim środków tylko osobie uprawnionej, 
wskazanej przez członka we wniosku o przyjęcie do funduszu (na podstawie art. 82 
ust. 1 ustawy o OFE), nie ponosząc przy tym odpowiedzialności za nieprawidłowy 
podział środków (art. 83 ust. 4 ustawy o OFE). W takiej sytuacji wdowa po zmarłym 
lub rozwódka często nie otrzyma żadnych środków, pomimo że należałyby się jej, 
gdyby zmarły dopełnił za życia formalności. 

Braku odpowiedzialności za dokonaną na podstawie niekompletnych danych wy-
płatę po stronie OFE nie należy utożsamiać z brakiem możliwości dochodzenia 
praw przez wdowę lub rozwódkę w ogóle. Zwolnienie z odpowiedzialności fundu-
szu emerytalnego nie sanuje bowiem wcześniejszego zaniedbania po stronie człon-
ka funduszu, polegającego na niedopełnieniu obowiązku aktualizacyjnego z art. 
83 ustawy o OFE. W takim przypadku system prawa daje wdowie lub rozwódce 
możliwość wystąpienia wobec osoby uprawnionej, na rzecz której PTE dokonało 
zawyżonej wypłaty, z powództwem na podstawie przepisów kodeksu cywilnego 
o bezpodstawnym wzbogaceniu. Uprawnienie to w praktyce będzie jednak rzad-
ko egzekwowane – autor niniejszego opracowania nigdy nie słyszał o powództwie 
wytoczonym przez wdowę przeciwko uprawnionemu w sytuacji i trybie opisanym 
powyżej. 

Wynika to z kilku okoliczności. Po pierwsze, wdowa lub rozwódka musiałaby 
mieć wiedzę na temat tego, że środki po zmarłym lub byłym małżonku jej się należą, 
a wiedzy tej najczęściej nie ma ze względu na fakt, że zagadnienie podziału środków 
z OFE po śmierci lub rozwodzie członka funduszu stanowi wiedzę specjalistyczną, 
rzadko poruszaną nie tylko przez prasę lub media, ale nawet w literaturze facho-
wej. Po drugie, zarówno w przypadku wdowy, jak i rozwódki prawdopodobieństwo 
wniesienia powództwa istotnie zmniejszają relacje rodzinne. W przypadku wdowy 
uprawnionym, który uzyskał należne wdowie świadczenie (gdyby ubezpieczony za 
życia dopełnił formalności), wielokrotnie będzie osoba wskazana przez zmarłego 
na podstawie art. 82 ustawy o OFE, będąca synem lub córką wdowy. W tej sytuacji 
wdowa nie będzie zainteresowana, aby wstępować przeciwko tej osobie na drogę 
sądową (konieczności takiej często nie będzie ze względu na polubowne rozwiąza-
nie sprawy, które w związku z relacjami rodzinnymi będzie prostsze do osiągnięcia). 
W przypadku rozwódki, gdy za życia nie dokonano podziału środków po rozwo-
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dzie, a następnie mamy do czynienia z podziałem środków po zmarłym członku 
OFE, relacje rodzinne skutkowały będą wielokrotnie tym, że rozwódka nie będzie 
miała żadnej wiedzy na temat wypłaty dokonanej na rzecz uprawnionego (nie musi 
ona mieć nawet wiedzy o śmierci byłego męża), a w konsekwencji nie „przypomni 
sobie” o uprawnieniach, które jej przysługują. Wreszcie po trzecie, duża część spo-
łeczeństwa odnosi mylne wrażenie, jakoby reforma z grudnia 2013 r. spowodowała, 
że ubezpieczeni, którzy nie złożyli wniosku o pozostanie w OFE, zostali przeniesie-
ni do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w taki sposób, że z OFE nie mają oni już 
nic wspólnego. Reforma ta wywarła natomiast skutek przede wszystkim w zakresie 
składek odprowadzanych w przyszłości, a środki, które już w otwartych funduszach 
się znajdowały, zostały pomniejszone na skutek wypłaty transferowej o 51,5% war-
tości, ale dalej w OFE pozostały, a zatem mogą być dzielone i wypłacane tak wdo-
wie, rozwódce, jak i uprawnionym po śmierci członka – z czego duża część społe-
czeństwa nie zdaje sobie sprawy. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że istnieją sytuacje, w których PTE będzie mogło 
wywieść z dostępnych mu dokumentów informację o tym, iż nie dysponuje kom-
pletem dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokonania podziału środków 
zgromadzonych na rachunku zmarłego członka OFE. Z dokumentacji może bowiem 
wynikać jednoznacznie, że członek nie dokonał za życia aktualizacji na podstawie 
art. 83 ustawy o OFE, pomimo że był do tego zobowiązany.

Jak już zostało to omówione we wcześniejszej części niniejszego opracowania, na 
etapie przystępowania przez członka do OFE jest on zobowiązany podać w dekla-
racji członkowskiej informacje na temat swojego stanu cywilnego (kawaler/panna, 
żonaty/zamężna, rozwiedziony/rozwiedziona, wdowa/wdowiec); brak podania tej 
informacji spowoduje brak akceptacji i odesłanie wniosku przez OFE do uzupełnia-
nia przez przyszłego członka. W konsekwencji OFE ma wiedzę na temat stanu cy-
wilnego każdego swojego członka na etapie składania przez niego deklaracji człon-
kowskiej. OFE otrzymuje również informację na temat stanu cywilnego zmarłego 
członka OFE w momencie jego śmierci, na skutek przekazania odpisu aktu zgonu 
byłego członka przez rodzinę zmarłego ubezpieczonego. Na podstawie art. 95 pkt 
2 i 3 prawa o aktach stanu cywilnego6, akt zgonu zawiera informację o stanie cy-
wilnym zmarłego, a także imię i nazwisko osoby, z którą pozostawał on w związku 
małżeńskim w momencie śmierci. 

Prawidłowa od strony prawnej jest sytuacja, w której stan cywilny zadeklarowany 
przez przyszłego członka, zawarty przez niego w deklaracji członkowskiej, jest toż-
samy z zawartym w akcie jego zgonu (przy założeniu, że członek w trakcie członko-
stwa w OFE nie dokonywał aktualizacji danych). Pojawia się jednak pytanie, w jaki 
sposób powinno postąpić PTE w zakresie podziału i wypłaty środków po zmarłym 
w sytuacji, gdy nie otrzymało za życia swojego członka aktualizacji danych do-
tyczących jego stanu cywilnego lub ustroju majątkowego, a pomiędzy deklaracją 
członkowską i aktem zgonu występuje rozbieżność w stanie cywilnym zmarłego 
członka.
6 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741).
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Przedstawione zagadnienie może mieć miejsce w czterech sytuacjach, które 
w praktyce mogą wystąpić przy dokonywaniu podziału środków z OFE po śmierci 
członka:

1) członek w deklaracji członkowskiej wskazał, że jest kawalerem/panną, a w ak-
cie zgonu widnieje jako osoba żonata/zamężna;

2) członek w deklaracji członkowskiej wskazał, że jest kawalerem/panną, a w ak-
cie zgonu widnieje jako osoba rozwiedziona;

3) członek w deklaracji członkowskiej wskazał, że jest żonaty/zamężna, a w akcie 
zgonu widnieje jako osoba rozwiedziona;

4) członek w deklaracji członkowskiej wskazał, że jest żonaty/zamężna z małżon-
kiem X, a w akcie zgonu widnieje jako osoba żonata/zamężna z małżonkiem Y.

Powyższe sytuacje stanowią pewnego rodzaju patologię – ustawodawca nało-
żył bowiem na członka OFE obowiązek aktualizowania danych dotyczących jego 
ustroju majątkowego, a w przypadku braku dopełniania przez członka tego obo-
wiązku zwolnił PTE z odpowiedzialności za nieprawidłowy podział i wypłatę środ-
ków. W zaprezentowanych powyższych czterech przypadkach mamy natomiast do 
czynienia z sytuacją, w której ubezpieczony nałożonego na niego obowiązku nie 
dopełnił. Wydaje się, że ustawodawca nie przewidział, iż PTE nabędzie wiedzę na 
temat zmiany stanu cywilnego zmarłego członka OFE na skutek informacji zawartej 
w akcie zgonu, który to zostanie PTE przedstawiony po śmierci ubezpieczonego, to 
jest PTE otrzyma informację o zmianie stanu cywilnego członka OFE w sposób inny 
niż przez zmianę aktualizacyjną dokonaną przez samego członka. Tłumaczyłoby to 
fakt, że brak jest w ustawie jakichkolwiek regulacji w zakresie postępowania PTE 
w takich przypadkach. Jeżeli zatem w ustawie nie ma regulacji, które rozwiązywały-
by problem, rodzi się pytanie, w jaki sposób powinno postąpić PTE.

Wydawać by się mogło, że problem opisany powyżej rozwiązuje regulacja art. 83 
ust. 4 ustawy o OFE, zgodnie z którą „otwarty fundusz nie odpowiada za szkody 
powstałe wskutek niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia obowiązku aktuali-
zacji danych przez członka funduszu”. Rozwiązaniem wynikającym z tej regulacji 
byłoby dokonanie wypłaty przez PTE z pominięciem informacji zawartych w ak-
cie zgonu, niejako tak, jak gdyby PTE jej nie otrzymało lub nie zauważyło. Trzeba 
jednak zwrócić uwagę na fakt, że dokonanie podziału środków przez PTE z pomi-
nięciem informacji o niekompletności dokumentów, którymi dysponuje, chociaż 
zgodne z literą prawa, będzie miało w efekcie poważne skutki dla majątku rodziny 
zmarłego członka OFE, skutkując najczęściej brakiem wypłaty na rzecz wdowy lub 
rozwódki, a wypłatą zbyt wysoką (w stosunku do dokonanej, gdyby PTE dyspono-
wało wszystkimi informacjami) na rzecz uprawnionego. 

Dodatkowo wydaje się, że nie ma możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności 
PTE przez byłego małżonka, który nie otrzymał przysługującej mu części środków 
po zmarłym członku OFE na skutek podziału przez PTE środków w oparciu o nie-
kompletną dokumentację, na podstawie art. 48 ustawy o OFE. Zgodnie z tym artyku-
łem PTE „odpowiada wobec członków funduszu za wszelkie szkody spowodowane 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie za-
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rządzania funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie tych obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które towarzy-
stwo nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mogło zapobiec mimo dołożenia 
najwyższej staranności”. Nawet jednak przy założeniu, że odpowiedzialność PTE 
na podstawie art. 48 ustawy o OFE w prezentowanym przypadku jest wyłączona ze 
względu na relację tego przepisu, jako przepisu ogólnego (lex generalis), w stosun-
ku do przepisu szczególnego (lex specialis), którym jest art. 83 ust. 4 ustawy o OFE, 
to z pewnością nie należy pomijać zawartej w tym przepisie wytycznej, jaką jest 
obowiązek dołożenia przez PTE najwyższej staranności w zakresie dopełnienia obo-
wiązków mających na celu zapobieżenie szkodzie członka funduszu. Obowiązek ten 
ma charakter uniwersalny i winien być egzekwowany od PTE w każdym przypadku. 
Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku instytucji finansowej podlegającej 
szczególnie skrupulatnemu nadzorowi, jaką jest PTE, stosunkowo ogólna wytycz-
na „dołożenia najwyższej staranności” jest konkretyzowana przez stanowiska orga-
nu nadzoru – Komisji Nadzoru Finansowego – wyrażane w zaleceniach, opiniach, 
a także protokołach pokontrolnych. Tym samym PTE postępujące z naruszeniem tej 
klauzuli może zostać upomniane przez organ nadzoru, a w szczególnych przypad-
kach również obciążone karą finansową. 

Tak jak zostało to już wskazane w niniejszym opracowaniu, przepisy ustawy o OFE 
nie przewidują szczególnych regulacji w zakresie postępowania PTE w sytuacji, 
gdy z dokumentacji, którą dysponuje towarzystwo w celu przeprowadzenia podziału 
środków, jednoznacznie wynika, że jest ona niekompletna, a podział dokonany wy-
łącznie w oparciu o nią będzie nieprawidłowy (nie będzie odzwierciedlał ustrojów 
majątkowych, które występowały za życia zmarłego członka). W konsekwencji sfor-
mułowanie jednoznacznych wytycznych, w jaki sposób powinno postąpić PTE, aby 
dołożyć najwyższej staranności, nie jest zadaniem prostym. 

Najprostszymi działaniami, które może podjąć PTE, jest wystosowanie pism do 
uprawnionych lub członków rodziny zmarłego, w których wezwie te osoby do przed-
stawienia odpowiednich dokumentów (np. odpisu orzeczenia sądowego o rozwodzie, 
odpisu skróconego aktu małżeństwa) lub zwrócenie się o wskazanie kontaktu do 
osób zainteresowanych prawidłowym podziałem środków (najczęściej do byłej lub 
obecnej małżonki), które będą w stanie uzupełnić dokumentację PTE. W ostateczno-
ści, kiedy próby uzupełnienia dokumentacji za pośrednictwem rodziny zmarłego nie 
zakończą się sukcesem, PTE może samo wystąpić, na podstawie art. 45 prawa o ak-
tach stanu cywilnego, o udostępnienie odpisu aktu małżeństwa swojego zmarłego 
członka – występując jako osoba posiadająca w tym względzie interes prawny. 

Niestety, nawet podjęcie wszystkich powyższych działań nie gwarantuje skom-
pletowania dokumentacji umożliwiającej prawidłowe dokonanie podziału środków 
zgromadzonych na rachunku zmarłego członka OFE. Nawet jeżeli PTE na skutek 
złożenia wniosku do urzędu stanu cywilnego uzyska odpis aktu małżeństwa, to nie 
będzie w nim wskazanego aktualnego adresu zamieszkania małżonka, co skutkować 
może niemożnością skontaktowania się z małżonkiem zmarłego, a w konsekwencji 
brakiem możliwości wypłaty (choć już nie podziału, który będzie można dokonać 
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w oparciu o odpis aktu małżeństwa) środków w zakresie objętym wspólnością ma-
jątkową. Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, w której PTE wykazuje się 
jeszcze dalej idącą starannością w wyjaśnieniu stanu faktycznego i przystępuje do 
toczącego się lub otwiera nowe postępowanie spadkowe po zmarłym, w celu uzy-
skania danych jego małżonka. Wydaje się jednak, że działanie takie jest wysoce 
niepraktyczne, a dodatkowo nie gwarantuje ono uzyskania stosownych informacji. 

4. Zakończenie

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że na obecnym nieuregulowaniu sytuacji, 
w której PTE podejmują decyzje o wypłatach w oparciu o niekompletną dokumenta-
cję, nie korzysta nikt. Tracą zarówno uprawnieni, jak i byli oraz obecni małżonkowie, 
a także same PTE, które mają trudności z wypracowaniem procedur postępowania. 

Rozwiązaniem problemów mogłaby być zmiana prawa. Zmiany legislacyjne re-
gulujące opisaną materię mogłyby polegać chociażby na wprowadzeniu w ustawie 
zapisu, który obligowałby PTE do podjęcia działań zmierzających do uzupełnienia 
dokumentacji, o ile ma ono wiedzę, że jest ona niekompletna. Z pewnością pomoc-
ne byłoby również przyznanie PTE wprost możliwości zwracania się z wnioskiem 
o odpis aktów stanu cywilnego swoich członków (chociaż możliwość taka wynika 
z art. 45 prawa o aktach stanu cywilnego, to w praktyce jej egzekwowanie napotyka 
na liczne problemy). Dobrym pomysłem mogłoby być również zamieszczanie in-
formacji na temat obowiązku aktualizacji danych o stanie cywilnym i ustroju mająt-
kowym w listach rocznicowych wysyłanych do członków OFE lub monitorowanie 
tego obowiązku np. za pośrednictwem agenta transferowego (np. przez call center) 
przy okazji innych kontaktów PTE z członkami OFE. 

Ze względu jednak na zapowiadaną reorganizację/likwidację OFE wydaje się, że 
zmiana prawa i uregulowanie opisanej materii w sposób opisany powyżej (który 
z oczywistych względów byłby najbardziej klarownym rozwiązaniem zaprezento-
wanych problemów) jest mało prawdopodobne. Z tego też powodu należy wskazać, 
że zagadnienie wypłaty środków przez PTE w oparciu o niekompletną dokumen-
tację można uregulować w sposób pozaustawowy, przez np. samoregulację na po-
ziomie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (np. wprowadzenie regulacji 
fakultatywnej w postaci dobrych praktyk w zakresie wypłaty świadczeń z OFE) lub 
zalecenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Niestety, w osiągnięciu 
porozumienia na forum Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych nie pomaga 
fakt, że dobre praktyki w formie opisanej przez autora wymagają zaangażowania 
zarówno środków materialnych (koszty np. listów poleconych czy opłat administra-
cyjnych), jak i ludzkich (zatrudnienie lub oddelegowanie pracowników do analizy 
dokumentacji i jej ewentualnego uzupełniania), co nigdy nie jest mile widziane przez 
podmioty kierujące się rachunkiem ekonomicznym, jakimi są PTE. Z kolei fakt, że 
zaprezentowana materia nie jest praktycznie w ogóle uregulowana ustawowo, nie 
sprzyja możliwości wydania szczegółowego zalecenia przez Komisję Nadzoru Fi-
nansowego – zalecenie bowiem powinno precyzować praktykę, a nie ją tworzyć. 
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Wiele wskazuje na to, że na obecnym etapie pozostaje jedynie czekać, czy za-
powiadane przez rząd propozycje legislacyjne dotyczące OFE uwzględnią opisane 
w treści artykułu problemy, czy też rozwiązanie w tej materii będzie musiało być po 
raz kolejny wypracowane przez same instytucje finansowe lub organy nadzoru. 
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Division of funds accumulated at the account
of the deceased Open Pension Fund member based

on the incomplete documentation
Abstract. The Family and Guardianship Code introduces a joint ownership of funds accu-
mulated by the insured within the open pension fund. In the event of death of the insured the 
funds accumulated on their account shall be subject to division between the entitled persons 
or heirs as well as the spouse of the deceased (provided that the decedent remained within 
the lifetime in the joint marital property ownership). The Universal Pension Fund Company 
is obliged to divide the funds accumulated at the account in the open pension fund and in 
order to carry out such division, it shall acquire from its members the relevant statements 
and documents. It is particularly problematic when the Universal Pension Fund Company 
does not possess complete documentation necessary to carry out the proper division of the 
accumulated funds.
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