
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Biereckiego 

na 52. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 kwietnia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
W związku z rosnącym zaniepokojeniem społecznym oraz z coraz większą liczbą skarg na rażąco wygó-

rowane opłaty likwidacyjne w przypadku odstąpienia od umów ubezpieczenia na życie z funduszami inwe-
stycyjnymi, tak zwanych polisolokat, coraz liczniejszymi procesami sądowymi i pozwami zbiorowymi osób, 
które postanowiły zrezygnować z tego typu toksycznych produktów, zwracam się do Pana Premiera z prośbą 

o to, by Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Ile tego typu umów w skali całego kraju zawarto z bankami i firmami ubezpieczeniowymi i na ile moż-

na szacować ich łączną kwotę? 
2. Na ile można szacować dotychczasowe straty klientów, którzy już rozwiązali swe umowy, oraz poten-

cjalne straty pozostałych osób z tytułu tak zwanych polisolokat? 
3. Jakie prowizje pobierały banki od firm ubezpieczeniowych i na ile można szacować ich łączną sumę z 

tytułu zawierania tego typu umów? 
4. Czy tego typu umowy – polisolokaty – nie budziły obaw KNF o to, że są one sprzeczne z polskim pra-

wem i rażąco naruszają interesy uczestników rynku finansowego? 
5. Czy polisolokaty w Polsce naruszały art. 385³ pkt 17 kodeksu cywilnego? 
6. Czy tego typu umowy ubezpieczenia na życie zawierane z funduszem inwestycyjnym nie miały charak-

teru umów pozornych, bo tak naprawdę nikogo i niczego nie ubezpieczały, miały na celu jedynie obejście 
obowiązującego w Polsce prawa i od samego początku były inwestycjami wysokiego ryzyka? 

7. Czy umowy te były przez KNF monitorowane i kontrolowane? Jakiego rodzaju zalecenia dla firm 

ubezpieczeniowych wydała KNF w tych sprawach? Dlaczego duże firmy ubezpieczeniowe i banki nie stoso-
wały się do tych zaleceń, stosując przez lata tak zwany misseling, czyli nieuczciwą sprzedaż i wprowadzanie 
w błąd klientów polisolokat? 

8. Czy działania banków i firm ubezpieczeniowych w zakresie polisolokat nie na leży traktować jako for-
mę bezprawnego wzbogacenia się oraz zorganizowaną i zaplanowaną próbę wyłudzenia ogromnych kwot 
pieniędzy od milionów polskich klientów? 

9. Czy fakt kontynuowania tego typu umów przez banki i firmy ubezpieczeniowe i jedynie pozorne zmia-
ny zapisów klauzul umownych nie mają charakteru ignorowania zaleceń KNF, o ile tego typu działania zapo-
biegawcze zostały podjęte przez polski nadzór finansowy? 

10. Czy MF było informowane przez KNF o tym groźnym i niekorzystnym dla milionów polskich klien-
tów zjawisku? Jakie konkretne działania w kwestii polisolokat podjęła KNF i kiedy miało to miejsce? 

11. Kto personalnie ponosi odpowiedzialność za gigantyczne straty polskich klientów firm ubezpiecze-
niowych i banków z tytułu, tak zwanych polisolokat i ubezpieczeń na życie zawartych z funduszem inwesty-
cyjnym? Kto ewentualnie zrekompensuje Polakom znaczące straty z tego tytułu? 

12. Dlaczego rekomendacja „U” KNF dotycząca polisolokat wejdzie w życie dopiero od listopada 2014 r., 
skoro wiadomo, że proceder ten trwa już od wielu lat? 
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