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STRONA 1

O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ?

Rzecznik Finansowy w nowej podstawie programowej podstaw przedsiębiorczości 

Jak uczyć o Rzeczniku Finansowym? – przykładowe scenariusze zajęć

01.

03.

02.

Jak Rzecznik Finansowy może pomóc młodemu konsumentowi i jego rodzinie? 
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Rzecznik Finansowy
w nowej podstawie 

programowej podstaw 
przedsiębiorczości
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Podstawy przedsiębiorczości 
Nowa podstawa programowa

Podstawa programowa 

Pkt. II Rynek Finansowy

p. pkt. 2) 
Uczeń: charakteryzuje ważniejsze instytucje rynku finansowego w Polsce 
([…], Rzecznik Finansowy […]) oraz objaśnia ich znaczenie w 
funkcjonowaniu gospodarki narodowej, przedsiębiorstw i życiu człowieka;

p. pkt. 14) 
formułuje reklamację do instytucji rynku finansowego i pisze skargę do 
Rzecznika Finansowego na przykładzie wybranego produktu finansowego.
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Jak uczyć o Rzeczniku 
Finansowym? 

Przykładowe scenariusze 
zajęć
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Podstawy przedsiębiorczości 
Scenariusze zajęć – o Rzeczniku Finansowym 1/2

Scenariusz 1

Podstawa programowa Pkt. II Rynek Finansowy

p. pkt. 2 Uczeń: charakteryzuje ważniejsze instytucje rynku finansowego w Polsce ([…],

Rzecznik Finansowy […]) oraz objaśnia ich znaczenie w funkcjonowaniu gospodarki

narodowej, przedsiębiorstw i życiu człowieka;

Temat: Jak pomaga Rzecznik Finansowy?

Główny cel: wskazanie, że działalność Rzecznika Finansowego to nie tylko interwencje,

ale też działania systemowe, wsparcie na etapie sporu sądowego itp.

Właściwe umiejscowienie RF w systemie ochrony konsumenta (RF – skargi

indywidualne; UOKIK – zbiorowe interesy konsumentów, kary; KNF – działania

nadzorcze wobec podmiotów, Sąd Najwyższy – usuwanie rozbieżności w orzecznictwie;

Ministerstwa, Ustawodawcy – zmiany systemowe, nowe regulacje)
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Podstawy przedsiębiorczości 
Scenariusze zajęć – o Rzeczniku Finansowym 2/2

Czy taki schemat będzie 
czytelny dla uczniów? 

Czy nauczyciel będzie miał czas, 
żeby go omówić? 

???
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Podstawy przedsiębiorczości 
Scenariusze zajęć – przygotowanie reklamacji 

Scenariusz 2 

Podstawa programowa Pkt. II Rynek Finansowy

p. pkt. 14 Uczeń: formułuje reklamację do instytucji rynku finansowego i pisze 

skargę do Rzecznika Finansowego na przykładzie wybranego produktu finansowego

Temat: Jak napisać reklamację do instytucji finansowej? 

Główny cel: przekonanie, że reklamacja nie musi być prawnicza. Że trzeba w niej 

opisać swoje zastrzeżenia co do warunków umowy, sposobu sprzedaży produktu itp. 

Uświadomienie skutków przekroczenia terminu odpowiedzi na reklamację i sposobu 

liczenia 30 dni. 
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Podstawy przedsiębiorczości 
Scenariusze zajęć – przygotowanie wniosku do Rzecznika Finansowego

Scenariusz 3

Podstawa programowa Pkt. II Rynek Finansowy

p. pkt. 14 Uczeń: formułuje reklamację do instytucji rynku finansowego i pisze skargę do 

Rzecznika Finansowego na przykładzie wybranego produktu finansowego

Temat: Postępowanie interwencyjne a polubowne Rzecznika Finansowego – które 

wybrać?

Główny cel: uświadomienie różnic między tymi trybami, żeby w przyszłości klienci trafiali 

do właściwego postępowania, wiedzieli czego w nich oczekiwać. 
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Podstawy przedsiębiorczości 
Scenariusze zajęć – ryzyk związane z inwestycjami

Scenariusz 4

Podstawa programowa Pkt. II Rynek Finansowy

p. pkt. 3 Uczeń: rozróżnia formy oszczędzania i inwestowania, ocenia je z punktu 

widzenia ryzyka i przewidywalnych zysków oraz przeprowadza symulowaną inwestycję 

w wybraną formę 

p.pkt. 5 Uczeń: dyskutuje nad wyborem rodzaju funduszu inwestycyjnego, uwzględniając 

potencjalne zyski i ryzyko wystąpienia strat

Temat: Ryzyko związane z inwestowaniem pieniędzy

Główny cel: uświadomienie mechanizmu ryzyka inwestycyjnego (im wyższe odsetki, tym 

wyższe ryzyko straty części lub całości kapitału). Uczulenie na rozróżnianie możliwości 

inwestycyjnych z gwarancją zysków, brakiem straty kapitału i niosącym za sobą ryzyko 

straty lub części kapitału.
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Podstawy przedsiębiorczości 
Scenariusze zajęć – bezpieczeństwo w sieci

https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/aktualnosci/czy-nasze-pieniadze-sa-bezpieczne-w-sieci

https://przedsiebiorczy.ceo.org.pl/aktualnosci/czy-nasze-pieniadze-sa-bezpieczne-w-sieci
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Jak Rzecznik Finansowy 
może pomóc młodemu 
konsumentowi  i jego 

rodzinie?



JAK DZIAŁA RZECZNIK FINANSOWY?
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Pytania i wnioski do Rzecznika Finansowego
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Poradnictwo
Pierwsza pomoc w razie problemów 

Porady to często pierwszy kontakt z Rzecznikiem 

Finansowym. Podpowiadamy jakie są uprawnienia klienta, 

co warto napisać w reklamacji i zachęcamy do dalszej walki 

o swoje prawa. 

Eksperci Rzecznika Finansowego nie pomagają 

przy pisaniu reklamacji. 
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Postępowania interwencyjne a polubowne
Fundamentalne różnice 

Postępowanie 
interwencyjne

Postępowanie 
polubowne

Główny cel – wsparcie 

klienta w sporze
Główny cel – rozwiązanie 

sporu, ugoda
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Postępowania interwencyjne a polubowne

Różnice w profilu klienta

Potrzebuje dostarczenia 
argumentów potwierdzających 
zasadność jego roszczeń, żądań.

Dopuszcza możliwość 
rozstrzygnięcia sporu na drodze 
sądowej z użyciem dostarczonych 
argumentów.

Oczekuje, że ekspert Rzecznika 
będzie stał po jego stronie, jeśli są do 
tego argumenty. 

Postępowanie 
interwencyjne

Postępowanie 
polubowne

Ma sprecyzowane oczekiwania. 
Jest gotowy do aktywnego udziału 
w postępowaniu. Umie podejmować 
wiążące decyzje.

Chce uniknąć procedury sądowej. 
Jego celem jest rozwiązanie sporu 
i jest gotowy do ustępstw.

Ma świadomość, że prowadzący
postępowanie jest bezstronny
i niezależny.
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Postępowania interwencyjne a polubowne

Główne różnice w procedurach

Możliwość połączenia najlepszych cech mediacji i 

koncyliacji w ramach postępowania – zbliżenia 

stanowisk stron sporu (jak w mediacji) i/lub 

przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu 

(koncyliacja). Jest prowadzone tylko w oparciu o 

dokumenty dostarczone dobrowolnie przez strony.

Celem postępowania jest ugoda, więc każda ze stron 

musi być gotowa na ustępstwa.

Bezstronność i niezależność osób prowadzących 

postępowanie – nie reprezentują żadnej ze stron.

Poufność postępowania – obejmująca nie tylko 

tajemnicę przedsiębiorstwa, ale też ustalenia w 

sprawach, warunki ugód. Nie są ujawniane dane 

wskazujące rodzaj spraw i sposób rozwiązania w 

odniesieniu do poszczególnych firm.

Przystąpienie do postępowania polubownego jest 

obowiązkowe dla podmiotu rynku finansowego. Nie 

można go jednak zmusić do zawarcia ugody.

W postępowaniu wyjaśniającym eksperci Rzecznika

proszą o przedstawienie wyjaśnień przez instytucję

finansową. Mogą też żądać od niej dokumentów. Po

analizie przedstawiają argumenty przemawiające na

korzyść klienta.

Celem postępowania jest zmiana stanowiska przez

instytucję finansową pod wpływem przedstawionych

argumentów prawnych. Możliwe też ugodowe

rozwiązanie sporu.

Jeśli są do tego podstawy prawne Rzecznik popiera

roszczenia klienta wobec instytucji finansowej.

Eksperci są zobowiązani do zachowania tajemnicy

przedsiębiorstwa i innych informacji podlegających

ochronie (np. dane osobowe). Rzecznik ujawnia

statystyki dotyczące np. rodzaju wniosków dotyczących

poszczególnych firm.

Podmiot rynku finansowego nie ma obowiązku

postępowania zgodnie ze stanowiskiem

przedstawionym przez Rzecznika Finansowego.

Warunkiem podjęcia zarówno postępowania interwencyjnego, jak i polubownego 

jest wyczerpanie przez klienta trybu reklamacyjnego. 

Postępowanie interwencyjne Postępowanie polubowne
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Różne formy rozwiązywania sporów

Kryterium/

rodzaj 

postępowania

Arbitraż

( np. Arbiter 

Bankowy)

Mediacja 
(np. KNF)

Polubowne 
przy Rzeczniku 

Finansowym 
Sąd

Kto wnioskuje?

klient
(dla banku udział w 
postępowaniu jest 

wtedy obligatoryjny)

klient lub instytucja
(wymagana zgoda obu 

stron)

klient
(instytucja musi 

przystąpić)

klient lub instytucja
(pozwany musi 

przystąpić)

Komunikacja stron pisemna intensywna intensywna brak

Poufność pełna pełna pełna ograniczona

Kto decyduje? arbiter strony strony sędzia

Rezultat sukces/przegrana sukces obu stron sukces obu stron sukces/przegrana
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Spór sądowy z pomiotem rynku finansowego
Istotny pogląd - istota i znaczenie 

803
wnioski o istotny pogląd trafiły w 

2017 r. do Rzecznika Finansowego, 

w tym:

497 sprawy bankowo-kapitałowe

306 sprawy ubezpieczeniowe

Istotne poglądy są przedstawiane nie tylko w sprawach 

indywidualnych, ale też tzw. pozwach grupowych.  

KIEDY RZECZNIK FINANSOWY

PRZEDSTAWIA SĄDOWI ISTOTNY POGLĄD

W SPRAWIE?

Z własnej inicjatywy

Po zgłoszeniu klienta podmiotu 

rynku finansowego lub jego 

pełnomocnika 

Na prośbę sądu
Postawa prawna tej kompetencji: Art. 63 k.p.c. i Art. 28 ustawy o 
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o 
Rzeczniku Finansowym
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KIEDY RZECZNIK MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ ZAPYTANIEM DO SN?

Faktyczne oddziaływanie uchwał z wniosków Rzecznika na rynek jak 

skumulowany „mega pozew zbiorowy” daje potężne efekty na długie 

lata – określa, wskazuje i ujednolica kierunki orzecznictwa sądów 

powszechnych na przyszłość.

Uchwały Sądu Najwyższego z zapytań Rzecznika

Uchwała ma na celu wyeliminowanie 

występujących rozbieżności w orzecznictwie 

sądowym (judykaturze);

Warunek konieczny dla sformułowania 

zapytania prawnego – istnienie rozbieżności w 

judykaturze

Niezbędna szczegółowa i pracochłonna 

kwerenda orzecznictwa SN i sądów 

powszechnych pod kątem rozbieżności 

rozstrzygnięć;

Podstawa prawna tej kompetencji: art. 60 ustawy z dnia 23 listopada 

2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240 poz. 2052 z późn. zm.);

Cel i skutki

20
Wnioski o uchwałę Sądu 

Najwyższego w latach 2003-2018

20 
Podjęte przez Sąd Najwyższy 

uchwały w latach 20013-2018

19 
Orzeczenia w których Sąd 

Najwyższy podzielił zapatrywanie 

Rzecznika na rozpatrywaną kwestię. 
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Uchwała dotycząca aut zastępczych

2010 r. – wytyczne PIU, 

uzgodnione z KNF dotyczące 

zasad wynajmu aut 

zastępczych o ograniczonym 

zakresie

2011 r. – uchwała SN 

dotycząca pokrywania 

kosztów samochodu 

zastępczego

2014 r. – ubezpieczyciele 

zaczynają sami organizować 

udostępnianie samochodów 

zastępczych

Studium przypadku



STRONA 23

Dlaczego warto się skarżyć? 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
www.rf.gov.pl

biuro@rf.gov.pl

facebook.com/RzecznikFinansowy

m.jaworski@rf.gov.plWszelkie pytania dotyczące scenariuszy 
zajęć czy projektów edukacyjnych 
można kierować na adres e-mail:  


