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System ochrony praw konsumentów na rynku finansowym (źródło: raport NIK, 2013).

* Z dniem 10 października 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych (RU) został przekształcony w Rzecznika Finansowego (RF), zakończył działalność Sąd Polubowny przy RU – wprowadzono 
pozasądowe postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów (RF) (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji i o Rzeczniku Finansowym).

*
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W Polsce działa wiele instytucji uprawnionych do podejmowania działań w zakresie nieprawidłowości w działalności podmiotów rynku 

finansowego, zgłaszanych przez klientów tych podmiotów. Instytucje te nie mają jednak obowiązku zajmowania się każdą indywidualnie 

zgłoszoną sprawą, lecz po dokonaniu analizy sygnalizowanego problemu, podejmują decyzję o możliwości podjęcia działań stosownie do 

posiadanych przez siebie kompetencji.

Odpowiednie instytucje działają także w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Można do nich przesyłać zgłoszenia dotyczące 

podmiotów podlegających ich nadzorowi. 

Instytucje działające w Polsce

- Rzecznik Finansowy (RzF) www.rf.gov.pl

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) www.uokik.gov.pl

- Miejscy i Powiatowi Rzecznicy Konsumentów www.uokik.gov.pl/rzecznicy

- Organizacje Konsumenckie np. Federacja Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl 

- Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) www.knf.gov.pl

- Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny

Nadzór nad podmiotami zagranicznymi

System ochrony praw konsumentów na rynku finansowym
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Rzecznik Finansowy

Do zadań Rzecznika Finansowego należy w szczególności rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek 

nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji oraz wniosków dotyczących

niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta. Rzecznik Finansowy może wytoczyć powództwo

na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego w sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych dotyczących działalności 

tych podmiotów, jak również za zgodą powoda wziąć udział w toczącym się już postępowaniu. Na podmiot rynku finansowego, który

narusza obowiązki informacyjne w zakresie określenia procedury rozpatrywania reklamacji czy też narusza terminy rozpatrywania

reklamacji określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym, Rzecznik Finansowy może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 000 zł. 

Przyjmowanie wniosków

Rzecznik Finansowy przyjmuje wnioski w indywidualnych sprawach, wniesione na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez 

podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji. Do Rzecznika Finansowego składać można także wnioski dotyczące 

niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta w terminie określonym w przepisach prawa. 

Składane wnioski mogą w szczególności dotyczyć następujących instytucji: banków, instytucji płatniczych, biur usług płatniczych,

towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych, 

zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych, instytucji pożyczkowych, czy też Ubezpieczeniowego Fundusz 

Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Prowadzi on 

postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, a także w sprawach praktyk naruszających zbiorowe

interesy konsumentów. UOKiK może zakazać stosowania praktyki uznanej za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów oraz nakładać kary 

finansowe na przedsiębiorców, którzy takie praktyki stosują. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące 

w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności:

- naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji; 

- nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji;

- proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem 

dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do 

ich charakteru. 

Skarga lub zawiadomienie – jeśli jest zasadna – może, ale nie musi być przyczynkiem do wszczęcia postępowania o naruszenie zbiorowych 

interesów konsumentów. Prezes UOKiK nie ma bowiem obowiązku wszczynania na wniosek skarżącego postępowania w każdej takiej 

sprawie. Ponadto zgłaszający skargę nie będzie stroną postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. 
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W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów 

lub jednej z finansowanych przez budżet Państwa organizacji konsumenckich Federacji Konsumentów (http://www.federacja-

konsumentow.org.pl/) lub Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich (http://www.konsumenci.org/).

Konsumenci znajdą tam bezpłatną pomoc prawnika, uzyskają konsultację w czasie dyżurów telefonicznych ekspertów – także w zakresie 

usług finansowych świadczonych przez banki, ubezpieczycieli i inne instytucje finansowe. 

Rzecznicy Konsumentów

Do kompetencji miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów należy:

- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz 

organizacjami konsumenckimi,

- wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę 

interesów konsumentów.
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Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) działa na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 196, z późn. zm., zwanej dalej ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym). Zgodnie z ww. ustawą KNF

sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym:

- nadzór bankowy,

- nadzór emerytalny,

- nadzór ubezpieczeniowy,

- nadzór nad rynkiem kapitałowym, 

- nadzór nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, oddziałami zagranicznych 

instytucji pieniądza elektronicznego, nadzór nad agencjami ratingowymi, 

- nadzór uzupełniający nad instytucjami kredytowymi, 

- zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, 

- nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową,

- nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami.

Skład Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja jest organem kolegialnym. 

W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego i pięciu członków.

Członkami Komisji są:

- minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel;

- minister właściwy do spraw gospodarki albo jego przedstawiciel;

- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel;

- Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;

- przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego
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Ustawy sektorowe:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U z 2017 r., 1876 ze zm.)

- Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 ze zm.)

- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 477 ze zm.)

- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 999 ze zm.)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U z 2018 r., poz. 1417)

- Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2018 r.,  poz. 512 i 685)

- Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(Dz. U. z 2018 r. poz. 56, ze zm.);

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. j. Dz. U. z  2017 r., poz. 2003 ze zm.)

- Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2065 ze zm.)

- Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

(Dz. U. z 2017 r., poz. 819)
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Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa 

oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku również poprzez

rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania rynku, przez realizację celów określonych w szczególności w ustawie - Prawo bankowe, 

ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze 

uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 

wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie z dnia

5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych (art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym).

Misja

Misją UKNF jest dbałość o stabilne funkcjonowanie i bezpieczny rozwój rynku finansowego. 

Wizja

UKNF jest niezależną instytucją, ograniczającą nadmierne ryzyko w działalności podmiotów nadzorowanych, wzmacniającą

przejrzystość rynku finansowego i wspierającą budowanie jego pozycji w Europie. 

Wartości

- Działanie zgodne z prawem 

- Profesjonalizm 

- Bezstronność 

- Niezależność 

- Otwartość i nastawienie na dialog
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Celem nadzoru KNF nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, 

bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku 

również poprzez rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania rynku. 

Powyższe cele KNF realizuje pełniąc następujące funkcje: licencyjną, regulacyjną, kontrolną i dyscyplinującą. KNF wydaje bowiem 

zezwolenia na prowadzenie działalności przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe instytucje płatnicze, zakłady 

ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, otwarte fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne czy firmy inwestycyjne. Ustawodawca nadał KNF 

także szereg kompetencji w zakresie stosowania środków nadzorczych. I tak np. w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących

przepisów prawa KNF może nakładać kary finansowe przewidziane w przepisach prawa, a także cofnąć zezwolenie na prowadzenie 

działalności przez instytucję finansową. Jeśli jakaś praktyka rynkowa budzi kontrowersje, to KNF może wydać zalecenia, kierowane

indywidualnie do danego podmiotu, lub rekomendacje czy wytyczne, których celem jest oddziaływanie na cały sektor rynku finansowego. 

KNF na bieżąco analizuje raporty przesyłane przez instytucje finansowe oraz ocenia, czy wypełniają one określone przepisami prawa wymogi 

kapitałowe. Do kompetencji KNF należy również prowadzenie kontroli w podmiotach nadzorowanych. Zwrócić jednak należy uwagę, że 

zarówno te wymienione powyżej, jak i inne działania nadzorcze są podejmowane przez KNF z urzędu nie zaś na wniosek klienta, czy 

też jakiegokolwiek innego uczestnika rynku finansowego. Oznacza to, że przesyłane do KNF zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w 

działalności podmiotów nadzorowanych nie stanowią same w sobie podstawy do zastosowania przez KNF określonych środków nadzorczych. 

Są one natomiast każdorazowo analizowane i mogą zainicjować dalsze działania nadzorcze. Zgłoszenia stanowią bardzo ważne źródło 

informacji na temat funkcjonowania rynku finansowego.
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Przesłane wystąpienie traktowane jest jako sygnał o dostrzeżonych nieprawidłowościach i poddane zostanie weryfikacji pod kątem 

kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego Wszelkie sygnały dotyczące funkcjonowania rynku finansowego umieszczane są 

w wewnętrznych rejestrach prowadzonych przez Urząd KNF i służą do analizy oraz oceny poprawności działania podmiotów 

nadzorowanych. 

Czynności podejmowane przez organ nadzoru w związku z otrzymywanymi sygnałami o nieprawidłowościach w działalności 

podmiotów nadzorowanych, koncentrują się w szczególności na identyfikacji problemów mogących rodzić negatywne konsekwencje dla 

szerokiego grona odbiorców usług finansowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności podmiotu nadzorowanego

wskazujących na stosowanie praktyk naruszających przepisy prawa lub interesy klientów, gromadzone informacje stanowią podstawę do 

podejmowania odpowiednich systemowych działań nadzorczych mających na celu wyeliminowanie tych praktyk oraz odpowiednie 

kształtowanie rynku w przyszłości. 

Komisja Nadzoru Finansowego, jako organ administracji publicznej, może wobec podmiotów nadzorowanych podejmować działania 

mające charakter sankcji administracyjnych, nie posiada natomiast kompetencji do władczej ingerencji w sprawach indywidualnych, 

w zakresie dotyczącym rozstrzygania sporów cywilnoprawnych zaistniałych pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. Z tego też 

względu Urząd KNF nie rozpatruje zgłaszanych zarzutów i nie zajmuje stanowiska w indywidualnej sprawie zgłaszanej do organu 

nadzoru.

W przypadku zaistnienia sporu cywilnoprawnego, wynikającego z braku akceptacji ostatecznego stanowiska ubezpieczyciela w 

zgłoszonej sprawie, kwestie sporne mogą zostać objęte postępowaniem dowodowym przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem 

powszechnym, ponieważ sąd jest organem właściwym do rozpoznania sporów cywilnoprawnych, poprzez weryfikację stanowiska 

zakładu ubezpieczeń oraz wydanie wiążącego rozstrzygnięcia w sprawie. 
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Do zadań Komisji Nadzoru Finansowego należy:

- sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym określonego w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

(poprzez kompetencje wskazane w poszczególnych ustawach sektorowych);

- podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;

- podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;

- podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowego;

- podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń

oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego, w szczególności

poprzez nieodpłatne publikowanie - w formie i czasie przez siebie określonym - ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111);

- udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;

- stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności 

sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych 

przez te podmioty (Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego);

- Wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

(art. 4 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym)

Komisja jest właściwym organem w rozumieniu art. 4 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia

26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego 

inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP): zakazać proponowania PRIIP, nakazać zawieszenie proponowania 

PRIIP, wydać publiczne ostrzeżenie wskazujące osobę odpowiedzialną za naruszenie prawa oraz charakter tego naruszenia; zakazać 

posługiwania się dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID), nałożyć karę pieniężną.
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Ustawa o nadzorze nad rynkiem ubezpieczeniowym i emerytalnym

Celem nadzoru jest ochrona interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, 

członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową 

lub osób przez nie uposażonych.

Zadaniem Komisji jest:

- podejmowanie określonych w odrębnych przepisach działań mających na celu zapewnienie zgodności działalności podmiotów 

nadzorowanych z przepisami prawa;

- kontrola działalności i stanu majątkowego podmiotów nadzorowanych;

- podejmowanie innych zadań określonych ustawami.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Organ nadzoru sprawuje nadzór nad zakładami ubezpieczeń wykonującymi działalność ubezpieczeniową na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i zakładami reasekuracji wykonującymi działalność reasekuracyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
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Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (c.d.)

Nadzór nad zakładem ubezpieczeń i zakładem reasekuracji polega na:

- ochronie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia;

- ochronie interesów cedentów oraz ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia podlegających 

reasekuracji;

- zapewnieniu przestrzegania przez zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji przepisów prawa, w szczególności dotyczących gospodarki 

finansowej w zakresie: wymogów dotyczących wypłacalności, zasad tworzenia i wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla 

celów wypłacalności, zasad tworzenia i wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, aktywów, 

wysokości dopuszczonych środków własnych;

- wydawaniu zezwoleń na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej;

- ocenie zdolności zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji do sprawnego i efektywnego zarządzania ryzykiem w ramach systemu 

zarządzania zakładu;

- podejmowaniu innych działań określonych w ustawie.

Nadzór nad zakładem ubezpieczeń i zakładem reasekuracji opiera się na podejściu prospektywnym (przyszłościowym) i bazującym na 

ocenie ryzyka. W ramach tego podejścia nadzór obejmuje bieżącą weryfikację wykonywania działalności ubezpieczeniowej lub 

działalności reasekuracyjnej oraz badanie przestrzegania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przepisów prawa 

określających wymogi związane z ich działalnością.

Organ nadzoru bada przestrzeganie przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przepisów prawa określających wymogi związane 

z ich działalnością w sposób proporcjonalny do charakteru, skali i złożoności ryzyk właściwych dla działalności danego zakładu.

W okresach wyjątkowych zdarzeń na rynkach finansowych organ nadzoru bierze pod uwagę potencjalne, procykliczne skutki swoich 

działań.

Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       15

Ustawa Prawo Bankowe

Celem nadzoru jest zapewnienie:

- bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych;

- zgodności działalności banków z przepisami ustawy, rozporządzenia nr 575/2013, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym 

Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku;

- zgodności działalności prowadzonej przez banki zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi z przepisami tej ustawy, niniejszej ustawy, rozporządzenia 596/2014, aktami delegowanymi wydanymi na podstawie 

tego rozporządzenia oraz ze statutem;.

Czynności podejmowane w ramach nadzoru bankowego polegają w szczególności na:

- dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków, w tym badaniu wypłacalności, jakości aktywów, płynności płatniczej, wyniku 

finansowego banków;

- badaniu jakości systemu zarządzania bankiem, w szczególności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej;

- badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, akredytyw, gwarancji bankowych i poręczeń oraz emitowanych 

bankowych papierów wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych;

- badaniu przestrzegania limitów, o których mowa w art. 79a, oraz limitów, o których mowa w art. 395 rozporządzenia nr 575/2013, oraz 

ocenie procesu identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji ekspozycji, w tym dużych ekspozycji;

- badaniu przestrzegania przez bank, określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego norm dopuszczalnego ryzyka w działalności 

banków, zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności, w tym dostosowania do rodzaju i skali działalności banku procesu 

identyfikacji i monitorowania ryzyka oraz sprawozdawania o ryzyku;

- dokonywaniu oceny szacowania, utrzymywania i przeglądu kapitału wewnętrznego;

Komisja Nadzoru Finansowego może wydawać rekomendacje dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania 

bankami.

Środki podejmowane w ramach nadzoru nie mogą naruszać umów zawartych przez bank.
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Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Do zadań Komisji Nadzoru Finansowego należy:

- podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego;

- sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów nadzorowanych oraz wykonywaniem przez te podmioty obowiązków związanych 

z ich uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym, w zakresie określonym przepisami prawa;

- podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego;

- wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa.

- przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.

Komisja może występować do właściwych organów z wnioskami o wydanie lub zmianę przepisów wykonawczych przewidzianych 

przepisami ustaw.
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Przyjmowanie zgłoszeń 

KNF przyjmuje zgłoszenie o nieprawidłowościach w działalności nadzorowanych podmiotów. Otrzymane informacje są wykorzystywane do

analizy praktyk rynkowych i podejmowania działań mających na celu eliminowanie ewentualnych praktyk naruszających przepisy prawa lub 

i/interesy klientów. KNF nie rozpatruje zgłaszanych zarzutów i nie zajmuje stanowiska w indywidualnej sprawie przedstawionej w 

korespondencji kierowanej do organu nadzoru. Sygnały o nieprawidłowościach wraz z zawartymi w nich danymi osobowymi mogą zostać 

wykorzystane w ramach prowadzonych działań nadzorczych, w tym mogą zostać przekazane do podmiotu podlegającego nadzorowi KNF,

którego dotyczy zgłoszona sprawa. 

UWAGA! Jeżeli osoba zgłaszająca zastrzeżenia dotyczące działalności nadzorowanych podmiotów nie wyraża zgody na przekazanie danych

osobowych do podmiotu nadzorowanego powinna taką informację zawrzeć w treści korespondencji.

Zgłoszenia należy kierować do Departamentu Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych: 

1) w formie pisemnej:

drogą listowną na adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1

osobiście w kancelarii urzędu (adres jw.) 

2) drogą elektroniczną: 

- na adres e-mail sygnaly@knf.gov.pl

- poprzez formularze zgłoszeniowe dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych

- poprzez formularz na stronie ePUAP

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów
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Przyjmowanie zgłoszeń

Formularze zgłoszeniowe dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych.

- Zgłoszenie dotyczące działania banku

- Zgłoszenie dotyczące działania firmy inwestycyjnej

- Zgłoszenie dotyczące działania funduszu inwestycyjnego

- Zgłoszenie dotyczące działania spółki publicznej

- Zgłoszenie dotyczące działania spółki prowadzącej giełdę lub rynek pozagiełdowy

- Zgłoszenie dotyczące działania zakładu ubezpieczeń

- Zgłoszenie dotyczące działania otwartego funduszu emerytalnego

- Zgłoszenie dotyczące usługi płatniczej

- Zgłoszenie dotyczące działania spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej oraz Krajowej Spółdzielczej

Kasy – Oszczędnościowo Kredytowej

- Zgłoszenie dotyczące forex

- Zgłoszenie dotyczące działalności prowadzonej bez zezwolenia 
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Przykładowe formularze zgłoszeń (elementy)

ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA BANKU

*  Nazwisko i imię zgłaszającego

*  Adres korespondencyjny zgłaszającego

*  Adres poczty elektronicznej

*  Nazwa podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie

*  Szczegółowy opis nieprawidłowości będących podstawą zgłoszenia

ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

*  Nazwisko i imię zgłaszającego

*  Adres korespondencyjny zgłaszającego

*  Adres poczty elektronicznej

*  Nazwa podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie

* Numer polisy

* Numer szkody

* Nazwa ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do zawartej umowy ubezpieczenia

*  Szczegółowy opis nieprawidłowości będących podstawą zgłoszenia

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów

nadzorowanych przez KNF

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       20

Przykładowe formularze zgłoszeń (elementy)

Zgłoszenie dotyczące działania podmiotu świadczącego usługi na rynku OTC instrumentów pochodnych, tzw. rynku Forex

UWAGA

Ten formularz dedykowany jest firmom prowadzącym działalność na tzw. rynku Forex na terytorium RP – zarówno tych upoważnionych do 

prowadzenia takiej działalności, jak i nie posiadających takiego upoważnienia. Jeżeli Pani/Pana zgłoszenie zawiązane jest z działalnością 

innego rodzaju podmiotu, bardzo prosimy wybrać inny formularz.

*  1. Nazwisko i imię zgłaszającego

*  2. Adres korespondencyjny zgłaszającego

*  3. Adres poczty elektronicznej

*  4. Nazwa/marka handlowa podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie

5. Numer rachunku papierów wartościowych/rachunku pieniężnego/numer i data umowy

Zgłoszenie dotyczy:

*  I. Nieprawidłowości powstałych przy zawieraniu umowy lub na etapie przedumownym (w przypadku zaznaczenia tego punktu należy 

wypełnić pola od I.1 do I.5)

TAK/NIE

*  II Nieprawidłowości zaistniałych po zawarciu umowy (w przypadku zaznaczenia tego punktu należy wypełnić pola od II.1 do II.3)

TAK/NIE
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Przykładowe formularze zgłoszeń (elementy)

Zgłoszenie dotyczące działania podmiotu świadczącego usługi na rynku OTC instrumentów pochodnych, tzw. rynku Forex (c.d.)

I. NIEPRAWIDŁOWOŚCI POWSTAŁE PRZY ZAWIERANIU UMOWY LUB NA ETAPIE PRZEDUMOWNYM

I.1. Sposób uzyskania informacji o istnieniu podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie (np. reklama na stronie internetowej, polecenie przez 

znajomego, kontakt telefoniczny pracownika tego podmiotu, itd.)

I.2. Wskazanie, kto zainicjował kontakt z podmiotem, którego dotyczy zgłoszenie (Pan/Pani czy ten podmiot) oraz formy tego kontaktu

(telefoniczny, mailowy, spotkanie osobiste w siedzibie podmiotu, itd.)

I.3. Imię i nazwisko pracownika podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, który kontaktował się z Panem/Panią przed podpisaniem umowy

I.4. Przytoczenie treści rozmów, które odbyły się z pracownikiem podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie przed zawarciem umowy

Prosimy m.in. o wskazanie:
- Sposobu prezentacji dokonanej przez pracownika (m.in. czy pracownik podał nazwę firmy, którą reprezentuje?).

- Rodzaju usług maklerskich zaproponowanych Panu/Pani przez pracownika.

- Czy pracownik pytał o Pana/Pani doświadczenie inwestycyjne?

- Czy pracownik oferował pomoc albo zapewniał o pomocy (własnej bądź innych pracowników podmiotu) w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

- Czy pracownik poinformował Pana/Panią o ryzyku związanym z proponowanymi inwestycjami?

- Czy pracownik starał się przekonać Pana/Panią do podpisania umowy obiecując wysokie stopy zwrotu z inwestycji?

- Czy pracownik wspominał o jakichś konkretnych wydarzeniach (np. debiut znanej spółki, wypłata dywidendy przez daną spółkę, przewidywany 

wzrost/spadek kursu danego instrumentu - finansowego itd.) mając na celu zachęcenie Pana/Pani do podpisania umowy i rozpoczęcie inwestowania?

- Czy pracownik sugerował wysokość środków pieniężnych, jakie Pan/Pani powinien wpłacić , aby móc skutecznie inwestować?

- Czy pracownik przedstawiał się jako specjalista rynków finansowych (czy mówił o swoim doświadczeniu zawodowym, posiadanych tytułach 

zawodowych itd.)?
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I.5. Opis procesu podpisania umowy (formularz rynek forex c.d.)
Prosimy o podanie – w miarę możliwości – następujących informacji: 

- Forma zawarcia umowy (np. droga elektroniczna, osobiście w siedzibie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, korespondencyjnie itd.).

- Jeśli umowa została podpisana drogą elektroniczną, podanie adresu strony internetowej, przez który to nastąpiło.

- Czy udostępniono Panu/Pani treść umowy/regulaminu świadczenia usług/polityki realizacji zleceń przed podpisaniem umowy?

- Czy wypełniał Pan/Pani test poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego przed 

podpisaniem umowy?

- Czy odpowiadał Pan/Pani na pytania zawarte w teście samodzielnie, czy z pomocą pracownika?

- Czy otrzymał Pan/Pani informację o tym, że usługa maklerska oraz instrumenty finansowe w które będzie Pan/Pani inwestował, są dla Pana/Pani 

odpowiednie?

II. NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAISTNIAŁE PO ZAWARCIU UMOWY

II.1. Imię i nazwisko opiekuna rachunku, jeżeli został Panu/Pani przydzielony

II.2. Opis rozmów z opiekunem rachunku
Prosimy o podanie – w miarę możliwości – następujących informacji:

- Czy kontakt inicjowany był częściej z Pana/Pani inicjatywy czy opiekuna?

- Czy opiekun kontaktował się z Panem/Panią w celu wskazania konkretnych okazji inwestycyjnych, na których mógłby Pan/Pani zarobić?

- Czy opiekun wskazywał Panu/Pani, jakie instrumenty finansowe kupić/sprzedać, po jakiej cenie oraz jak dużą zająć pozycję (np. ile lotów otworzyć)?

- Czy opiekun mówił Panu/Pani o tym, ile można zarobić na danej transakcji?

- Czy opiekun mówił Panu/Pani o tym, ile można stracić na danej transakcji?

- Czy opiekun namawiał Pana/Panią do wpłaty dodatkowych środków na rachunek?

- Jak opiekun argumentował powyższe (np. koniecznością uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, nowymi okazjami inwestycyjnymi, debiutami znanych 

spółek, wypłacanymi przez spółki dywidendami itd.)?

- Czy jest Pan/Pani zadowolony ze współpracy z opiekunem?

II.3. Wskazanie innych spraw związanych ze świadczonymi na Pana/Pani rzecz usługami maklerskimi przez podmiot, którego dotyczy 

zgłoszenie, którymi chciałby się Pan/Pani podzielić z UKNF
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Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego jest stałym, niezależnym sądem właściwym do rozpoznawania sporów między 

uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a odbiorcami świadczonych 

przez nie usług. 

Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, wynosi co najmniej 500 zł oraz 

o prawa niemajątkowe. 

W ramach Sądu Polubownego działa Centrum Mediacji oraz Centrum Arbitrażu. 

Centrum Mediacji
Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu.

Zgodę drugiej strony można uzyskać samodzielnie, bądź zwracając się do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego 

z prośbą o zapytanie drugiej strony – instytucji finansowej, czy wyraża zgodę na załatwienie sporu w drodze mediacji. Najłatwiej uczynić 

to, przesyłając na adres Sądu Polubownego wypełniony formularz "Umowy o przeprowadzenie mediacji w Centrum Mediacji Sądu 

Polubownego przy KNF". 

Na stronie internetowej Urzędu KNF dostępny jest plik do pobrania: Formularz Umowa o Mediację

Po uzyskaniu odpowiedzi drugiej strony sporu wnioskodawca jest informowany o zgodzie bądź odmowie polubownego załatwienia sporu.

W przypadku nie wyrażenia zgody przez instytucję finansową na mediację, postępowanie takie nie może być prowadzone.

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sporu do Sądu Polubownego przy KNF należy zapoznać się z treścią Regulaminu Sądu 

Polubownego przy KNF, a także taryfą opłat. 

Opłata za mediację wynosi 50 zł i uiszcza ją wnioskodawca.

W przypadku wniosku grupowego opłata w wysokości 50 zł pobierana jest od każdego z wnioskodawców, jednak jej łączna wartość nie

może przekroczyć 1 000 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Polubownego, na wniosek strony, może zwolnić ją w całości lub części od 

obowiązku uiszczenia opłaty.
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W ramach Sądu Polubownego działa Centrum Mediacji oraz Centrum Arbitrażu. 

Centrum Mediacji

Mediacja to pomoc neutralnej osoby trzeciej (mediatora) w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami i zawarcia ugody 

akceptowalnej przez obie strony.

W skład zespołu mediatorów Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNFwchodzą wykwalifikowani mediatorzy posiadający 

odpowiednią wiedzę i umiejętności w prowadzeniu mediacji, w tym przedstawiciele praktyki rynku finansowego, a więc osoby fachowo

przygotowane do pełnienia tej funkcji.

Zalety mediacji:

- szybkość postępowania-co do zasady postępowanie mediacyjne powinno zakończyć się na pierwszej sesji mediacyjnej;

- niskie koszty-w naszym Centrum 50 zł;

- minimum formalności-aby rozpocząć wystarczy wypełnić prosty formularz;

- elastyczna formuła-w każdej chwili możliwa jest rezygnacja z mediacji;

- poufność;

- wpływ na wybór mediatora;

- wpływ na przebieg postępowania -strony same decydują o sposobie rozwiązania sporu i o warunkach ugody -czego brak w postępowaniu 

sądowym, mają stale wpływ na to, co dzieje się w trakcie mediacji;

- ugoda zawarta pomiędzy stronami sporu ma, po jej zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na 

równi z wyrokiem sądu powszechnego.
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W ramach Sądu Polubownego działa Centrum Mediacji oraz Centrum Arbitrażu. 

Centrum Arbitrażu

Arbitraż to oddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, w którym arbiter rozstrzyga spór przyznając rację jednej stronie. 

Postępowanie arbitrażowe może być przeprowadzone wyłącznie, jeżeli obie strony wyrażą na nie zgodę

W Centrum Arbitrażu Sądu Polubownego przy KNF możliwe są dwie procedury rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu:

- uproszczone postępowanie arbitrażowe

- postępowanie arbitrażowe

Ponadto, jeżeli strony wyraziły na to zgodę przed rozpoczęciem postępowania arbitrażowego bądź uproszczonego postepowania 

arbitrażowego możliwe jest postępowanie apelacyjne. 

Zalety arbitraży:

- fachowa wiedza arbitrów,

- wpływ na wybór arbitra,

- poufność,

- postępowanie jest zazwyczaj szybsze i tańsze niż przed sądem powszechnym,

- wyrok Sądu Polubownego ma, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na równi 

z wyrokiem sądu powszechnego.
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Sąd Polubowny przy KNF (dalej Sąd Polubowny) powstał w 2008 roku. Wszystkie postępowania prowadzone przed Sądem Polubownym mają 

charakter dobrowolny. Oznacza to, że warunkiem wszczęcia takiego postępowania jest zgoda obu stron na polubowne rozwiązanie sporu 

w ramach Sądu Polubownego. Sąd Polubowny oferuje dwie zasadniczo różne drogi postępowania: mediację i arbitraż.

Od 2016 r. w ramach arbitrażu wprowadzono dodatkową możliwość prowadzenia postępowania w formie elektronicznej, tzw. arbitraż 

uproszczony.

Analiza danych dotyczących działalności Sądu Polubownego wskazuje, że dynamiczny rozwój tego sądu wiąże się głównie z postępowaniami 

mediacyjnymi. W 2017 roku do Sądu Polubownego wpłynęło ponad 2900 wniosków o przeprowadzenie mediacji. Oznacza to wzrost liczy 

składanych wniosków o 65% w stosunku do roku poprzedniego. Według danych na koniec 2017 roku w ponad 1000 przypadkach obie strony 

sporu wyraziły chęć podjęcia próby rozwiązania sporu w drodze mediacji (wzrost o 66% w stosunku do roku poprzedniego). Wskazuje to na 

stale rosnącą popularność zarówno wśród konsumentów, jak i instytucji finansowych tej polubownej formy rozwiązywania sporów. 

Podkreślenia wymaga bardzo wysoka skuteczność mediacji prowadzonych w ramach Sądu Polubownego.

W ponad 80% przypadków mediacje te zakończyły się zawarciem ugody.

Największa liczba wniosków złożonych do Sądu Polubownego przy KNF według przedmiotu sporu dotyczyła:

– odmowy lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania lub świadczenia,

– braku pełnej informacji, w tym nierzetelnego wypełnianie obowiązków informacyjnych,

– realizacji umowy kredytowej lub pożyczkowej.
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Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego –sprawozdanie roczne za 1017 r.
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