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Wstęp
6 listopada 2012 r. Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych zorganizował konferencję na temat produktów finansowych, skierowanych
do osób starszych. Inspiracją dla zespołu były informacje medialne
o przypadkach nakłaniania seniorów do korzystania z produktów finansowych z założenia przeznaczonych dla innych grup wiekowych.
W konferencji, prócz parlametarzystów, członków zespołu, uczestniczyli przedstawiciele administracji, instytucji finansowych i organizacji
seniorskich.
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Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Szanowni Państwo.
Dzisiejsza konferencja jest efektem decyzji Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych. Uznaliśmy bowiem, że moment jest na tyle
ważny, by powrócić do tematów, którymi zajmujemy się już drugą kadencję, a mianowicie do kwestii bezpieczeństwa na rynku produktów
finansowych adresowanych do osób starszych. Oczywiście Państwo się
domyślacie, że takim detonatorem, który wywołał wszędzie silną reakcję, była afera Amber Gold. Naprawdę przykro jest patrzeć na osoby
starsze, mówiące o utracie wszystkich swoich oszczędności. Dla nas to
też było bardzo poruszające. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność na dzisiejszej konferencji, mimo iż zorganizowana
została w trybie przyśpieszonym.
Witam wszystkich obecnych na sali parlamentarzystów – członków
Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Starszych. Witam naszych
gości – panią Agnieszkę Wachnicką z Ministerstwa Finansów, panią
Aleksandrę Wiktorow – Rzecznika Ubezpieczonych, witam pana dyrektora Piotra Nowaka z Komisji Nadzoru Finansowego, panią Martę
Fabiszewską – głównego specjalistę w Departamencie Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cieszę się
z obecności pani Anny Kwiatkowskiej i Jarosława Pędraszewskiego,
reprezentujących Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Witam również naszych wypróbowanych partnerów – panią Krystynę
Lewkowicz – koordynatora w Porozumieniu Uniwersytetów Trzeciego
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Wieku, jednocześnie doradcę seniora ds. rynku finansowego. Witam
państwa Frelichowskich z Bydgoszczy, reprezentujących duże stowarzyszenie seniorskie o zasięgu krajowym. Witam też pana Macieja Reszczyńskiego – dyrektora koordynacji programowej TVP.
I teraz dwa słowa wstępu. Wszyscy wiemy, choć czasem z trudem
przyjmujemy to do wiadomości, że pod wpływem globalnego procesu
starzenia się (jest to cytat jednego z profesorów Uniwersytetu w Uppsali) nic już nie będzie takie samo. Znaczy to, że ten proces starzenia się
jest tak rozległy, tak głęboki i z pewnością będzie tak długotrwały, że
będzie on wpływał znacząco na wszystkie dziedziny życia. Pod wpływem procesu starzenia także rynek, w każdym jego segmencie, będzie
się zmieniał. To z kolei nakłada się na proces informatyzacji, cyfryzacji
naszego życia. Dlatego uważam, że warto przyjrzeć się już dziś, nie tylko pod wpływem zaniepokojenia spowodowanego aferą Amber Gold,
rynkowi finansowemu. Seniorzy, zwłaszcza ci, którzy mają jakikolwiek
związek z ubezpieczeniami, ale także z ZUS-em, są generalnie nieufni
wobec instytucji finansowych. To jest pierwsza grupa osób starszych
dysponująca swoimi dochodami i chyba powinniśmy się martwić tym,
że ich nieuczestniczenie w rynku finansowym jest jednym z przejawów
wykluczenia. Warto sobie zadać pytanie, co jest powodem tej nieufności.
To, co się dzieje wokół banków w skali świata, a trudno usłyszeć ostatnio
wobec tych instytucji komplementy, to co się wydarzyło z aferą Amber
Gold (choć to instytucja parabankowa), jeszcze tę nieufność wzmacnia.
Jest oczywiście pewna grupa seniorów, którzy sobie radzą, ale jest też
część seniorów starszych, którzy są nadmiernie ufni, a przez to bardzo
narażeni na nadużycia. Myśląc o tym, doszedłem do wniosku, że mamy
jednak kryzys – nie tylko nadzoru, ale i komunikacji, i że powinniśmy
zastanowić się nad tym, dlaczego tylko 50% osób starszych korzysta
z usług bankowych. Seniorzy biorący udział w badaniu Pentora mówili,
że nie mają przekonania co do użyteczności usług finansowych, zwłaszcza bankowych. Są nieufni, słabo znają produkty i pojęcia bankowe.
Ale z drugiej strony mamy działania pozytywne – część banków
dostosowuje swoją ofertę do tego, co jest seniorom potrzebne, do ich
potrzeb, do ich możliwości, traktując ich jako szczególnego klienta.
Porozmawiajmy więc na ten temat.
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Poprosimy panią Agnieszkę Wachnicką z Ministerstwa Finansów,
by opowiedziała o prawie finansowym jako narzędziu ochrony konsumentów w odniesieniu do produktów finansowych. Bardzo liczymy
również na informacje o tym, co się dzieje z projektem ustawy o odwróconej hipotece, o tym projekcie, nad którym w tym zespole pracowaliśmy – wyrażaliśmy opinię, braliśmy udział w kolejnych etapach
prac i choć było – wydawało się – bardzo blisko, to wciąż finału nie
ma. Bardzo proszę.

Agnieszka Wachnicka
Ministerstwo Finansów*

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Witam serdecznie. Przyznam szczerze, że postawione zostało przede mną dosyć trudne zadanie w sensie obszerności tematu, jakim jest prawo finansowe a narzędzia ochrony konsumenta. Chciałabym nawiązać do tego, co już
powiedział Pan Przewodniczący, a mianowicie do tego, że konsumenci
starsi, osoby starsze, seniorzy są nieufni, że jest wśród nich niski poziom ubankowienia. To nie dotyczy wyłącznie osób starszych. Oczywiście jest to grupa, która jest szczególnie narażona na wykluczenie
finansowe, ale poziom nieufności, nieznajomości produktów finansowych nie odnosi się wyłącznie do osób starszych. To jest tendencja
generalna. To, co ujawnił też kryzys finansowy – to fakt, że konsumenci
usług finansowych nabywają bardzo często usługi, o których niewiele
wiedzą. To znaczy – nie wiedzą, co to jest za usługa, nie wiedzą jaka
jest struktura kosztów, z jakim ryzykiem wiąże się nabycie takiej usługi.
Jest to oczywiście poniekąd wina bardzo dynamicznego rozwoju rynku
finansowego, za którym nie podąża równie dynamiczny rozwój świadomości ekonomicznej społeczeństwa. I w związku z tym pewne tendencje jako wynik kryzysu finansowego, w szczególności na poziomie
wspólnotowym są wyjątkowo widoczne. Pojawia się dążenie do tego,
żeby konsumenta chronić, w szczególności przez jego uświadamia* W tekście umieszczamy wybrane slajdy z prezentacji Pani Agnieszki Wachnickiej
[przyp. red.]
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nie, czyli przez informowanie w taki sposób, który konsument będzie
w stanie zrozumieć. Czyli językiem takim, który do konsumenta będzie
adresowany i który dla konsumenta będzie zrozumiały. I to realizuje
się w różnych obszarach rynku finansowego, nie tylko w bankowości.
W bankowości, a generalnie na rynku kredytowym obowiązuje dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki, w której
znajduje się szereg wymogów informacyjnych.
Jest w tej chwili realizowany również projekt dyrektywy o kredycie hipotecznym, w którym zostanie zapewniony podobny poziom
ochrony konsumenta, do tego, jaki został zapewniony w dyrektywie
o kredycie konsumenckim, gdzie będzie położony nacisk na to, by
konsumentowi nie tylko dostarczyć pewnych informacji w formie papierowej lub na innych trwałych nośnikach, ale też na to, aby tego
klienta poinformować i wytłumaczyć mu, co oznaczają konkretne pojęcia, np. co oznacza rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czym
jest całkowita kwota kredytu i co to wszystko dla konsumenta oznacza.
Kredytodawca będzie musiał to zrobić w takiej formie, żeby klient to
wszystko zrozumiał. Takie zapisy znajdują się w tej chwili w projekcie
dyrektywy o kredycie konsumenckim. Podobne działania realizuje się
również na innych obszarach rynku. Mamy na przykład dyrektywę MiFID (Markets in Financial Instruments Directive – Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych 2004/39/EC), która odnosi się
do instrumentów finansowych. Jest w niej powiedziane wprost, że firma inwestycyjna, zanim doradzi klientowi inwestowanie w konkretny
instrument, musi sprawdzić, czy ten klient posiada stosowne doświadczenie, czy posiada stosowną wiedzę i czy rozumie, w co tak naprawdę
inwestuje. Jeżeli na podstawie informacji zebranych od klienta okaże
się, że produkt, o który klient wnioskuje, jest dla niego nieodpowiedni,
to firma inwestycyjna ma obowiązek go o tym ostrzec. Oczywiście
to nie chroni przed podjęciem przez klienta takiej czy innej decyzji.
Chodzi jednak o to, aby ta decyzja była świadoma.
Tendencje regulacyjne na poziomie wspólnotowym podążają w tej
chwili w tym kierunku. Zaczęły się również prace nad projektem kluczowego dokumentu informacyjnego, który będzie odnosił się do
wszystkich produktów inwestycyjnych niezależnie od tego, w jakim
9

segmencie rynku one są świadczone i jaką mają formę prawną. Niezależnie więc od tego, czy będzie to na przykład bankowa lokata strukturyzowana, czy też ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym,
obowiązywać będzie ten sam format dokumentu, te same informacje
podane będą w ten sam sposób po to, aby klient mógł zebrać różne
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oferty, porównać je i zadecydować, który produkt będzie dla niego
odpowiedni.
Odnosząc się do tego, co powiedział Pan Przewodniczący o niskim poziomie ubankowienia, chciałabym powiedzieć, że są też już
inicjatywy realizowane przez Komisję Europejską, choć jeszcze nie
jesteśmy w stanie w tej chwili przesądzić, czy one zostaną zrealizowane na poziomie dyrektywy czy rozporządzenia. Przede wszystkim
jest to inicjatywa, która zmierza do tego, aby zapewnić wszystkim
obywatelom, niezależnie od wieku, płci i innych czynników dyskryminujących – dostęp do rachunku bankowego. Ten rachunek bankowy miałby być realizowany albo bezpłatnie, albo po niższym koszcie
niż standardowy produkt prowadzony na rynku. Oczywiście będzie
miał on pewną ograniczoną funkcjonalność, czyli nie będzie miał
wbudowanych cech kredytowych lub przekroczenia salda, natomiast
będzie umożliwiał gromadzenie oszczędności, dokonywanie rozliczeń, w tym również z wykorzystaniem instrumentów pieniądza
elektronicznego.
I również to, co jest istotne z punktu widzenia klientów banków
– będzie realizowany projekt, który ma na celu w pewnym sensie wystandaryzowanie, jeżeli można tak to nazwać, opłat bankowych. Jest to
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spowodowane, jak się okazuje, tym, że bardzo często klienci nie przenoszą swoich rachunków i nie zmieniają banków, są przywiązani przez
długi czas tylko do jednego banku tylko dlatego, że nie są w stanie porównywać ofert, że opłaty, które podają banki, podawane są w sposób
bardzo skomplikowany, że tak naprawdę nie wiadomo bardzo często,
co się pod daną opłatą kryje. I ten właśnie projekt zmierza do tego,
żeby wprowadzić pewien standardowy słowniczek produktów bankowych, wyjaśnić ich znaczenie w sposób przystępny dla klienta, tak, by
były one podawane standardowo dla każdego klienta.
Jest też oczywiście trzeci projekt, aktualnie realizowany, związany
z transparentnością opłat, umożliwiający przenoszenie rachunków
bankowych.
To tyle, jeżeli chodzi o samą generalną ochronę konsumenta w prawie finansowym, natomiast odnosząc się do prośby Pana Przewodniczącego o informacje o projekcie ustawy o odwróconym kredycie
hipotecznym – ten projekt, proszę Państwa, jest gotowy i czeka od
stycznia 2012 r. na rozpatrzenie przez Radę Ministrów. Został on skierowany do Rady Ministrów w grudniu 2011 r. W styczniu 2012 roku
Rada Ministrów podjęła decyzję, że projekt ten ma zostać uzupełniony.
Zobowiązała też ministra gospodarki do tego, aby opracował równole-
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gle regulacje dotyczące rent dożywotnich, czyli tych produktów, które
znajdują się aktualnie na rynku, ale które są dostępne na zasadach ogólnych regulacji wynikających z kodeksu cywilnego i z zasady swobody
działalności gospodarczej.
Decyzja Rady Ministrów jest taka, i Ministerstwo Finansów nie ma
na nią niestety wpływu, aby te projekty spotkały się w Radzie Ministrów łącznie. Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym,
w którym de facto już nic nie zmieniamy, jest gotowy i uzgodniony,
oczekujemy w tej chwili zaś na to, aby minister gospodarki przedstawił ostateczny projekt regulacji, dotyczący rent dożywotnich. Mamy
nadzieję i spodziewamy się, że w najbliższym czasie zostanie on sfinalizowany.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Rozumiem, że chodzi o rentę zabezpieczoną majątkiem?
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Agnieszka Wachnicka
Ministerstwo Finansów

Tak, to jest dokładnie to, o czym mówimy dzisiaj, czyli sprzedaż
nieruchomości z prawem dożywocia, gdzie prawo do nieruchomości
przenoszone jest na dzień zawarcia umowy, z prawem dożywotniego
zamieszkania. Ten produkt też ma być uregulowany ustawą. Tu chodzi
przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa beneficjentów. Spodziewamy się, że w niedługim czasie te projekty zostaną już przekazane
Radzie Ministrów. Dziękuję uprzejmie.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Bardzo dziękuję. Obok mnie siedzą moi koledzy – pani senator Andżelika Możdżanowska i pan poseł Józef Racki. I już się w takim razie
namawiamy, żeby przyspieszyć te prace w Ministerstwie Gospodarki.
Jednocześnie wyrażam zdziwienie, jako uczestnik prac, w których brali
udział również ubezpieczyciele, że była tam też taka opcja brana pod
uwagę. Ale dobrze pamiętam, że wtedy zakłady ubezpieczeniowe stanowczo mówiły, że nie są zainteresowane. No dobrze, może ta druga
próba do czegoś doprowadzi.
W drodze wyjątku, ad vocem, dyskusję przewidujemy później, pani
poseł Bańkowska. Bardzo proszę.

Poseł Anna Bańkowska
To, o czym mówimy, może być jeszcze większym problemem niż
tzw. afera Amber Gold. Wiem to z doświadczenia. Proszę posłuchać,
co przekazał mi 91-letni mieszkaniec Bydgoszczy. Ponieważ ma sparaliżowaną od kilkunastu lat żonę, a nie mógł sobie dać rady finansowo,
więc oddał pewnej firmie wrocławskiej bardzo dobry dom za niewiele
ponad tysiąc złotych miesięcznie. W chwili gdy to zrobił, miał skończone 90 lat. Efektem tego otrzymuje od 7 czy 8 miesięcy te ponad
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tysiąc złotych, ale jednocześnie odwróciła się od niego pomoc społeczna, gdyż został uznany za krezusa finansowego. Wystosowałam w tej
sprawie zapytanie, na które premier mi w ogóle nie odpowiedział. Ale
skoro w tak ważnej sprawie raz działa minister finansów, raz minister
gospodarki, to my jako członkowie zespołu tej sprawy nie powinniśmy
pozostawiać tak sobie. Bo to jest skazywanie tych ludzi na to, że będą
przeżywać olbrzymie dramaty. Za poważna to sprawa, żeby rząd przez
tyle czasu widząc co się dzieje w mediach, nie reagował ustawami.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Pani poseł, próbowaliśmy zareagować, ale ta próba jak na razie
nie zakończyła się sukcesem. To, że taka sytuacja za długo trwa, jest
poza dyskusją, jednak nasza rola polega miedzy innymi na tym, żeby
być katalizatorem w tym zakresie. Dlatego oczywiście będziemy się
dopominać o rozwiązanie tego problemu, choć nie wiem, czy akurat
w tym momencie. Mamy w tej chwili w dziejach Polski pierwsze takie
pokolenie, w którym na dużą skalę osoby starsze dysponują własnymi dochodami. Moi dziadkowie jeszcze takich dochodów nie mieli.
I większość starszych Polaków z ich pokolenia, jeśli nie była zatrudniona w sektorze publicznym, takich dochodów na stare lata nie miała.
Natomiast mamy teraz pierwsze pokolenie, które dysponuje pokaźnym
majątkiem. I mamy pewien paradoks – z jednej strony mówimy, że
seniorzy są niezamożni w swojej masie, bo mają niskie dochody, z drugiej strony mają czasem całkiem spory majątek. Wiem to chociażby
ze swojej pracy samorządowej. I dobrze by było, żeby ten majątek
mógł pracować na rzecz seniorów. Źle zaś by było, gdyby, tak jak pani
poseł mówi, ktoś łasym okiem patrzył na ten majątek i wykorzystując
naiwność i niewiedzę seniorów wchodził w jego posiadanie. A są to
sprawy na dużą skalę, w których chodzi także o mienie przedwojenne.
Okazuje się bowiem, że bardzo energiczni finansiści potrafią ogrywać
starych już dzisiaj spadkobierców. Na szczęście mamy jeszcze sądy, i tu
i ówdzie udaje się te taki stan rzeczy odwrócić.
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Chciałbym teraz, aby pani Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Ubezpieczonych, powiedziała o produktach finansowych kierowanych do
seniorów, jak ten problem wygląda z jej punktu widzenia. Bardzo proszę.

Aleksandra Wiktorow

Rzecznik Ubezpieczonych
Mówiąc o tym, jakie skargi i pytania od różnych osób spotykamy
w swojej pracy, przede wszystkim skupię się na tych, kierowanych przez
osoby starsze, związane z różnymi produktami ubezpieczeń bądź na
życie, bądź majątkowych. Prawdę powiedziawszy, tych skarg nie klasyfikujemy wg wieku osoby wnoszącej je, tylko według rodzaju skargi.
Ale jednocześnie staramy się też zobaczyć, kogo te skargi dotyczą.
Generalnie muszę powiedzieć, że liczba skarg rośnie, w ostatnich latach
rosła lawinowo, w ciągu dwóch lat się podwoiła. To nie wynika z tego,
że ubezpieczyciele działają gorzej, tylko z tego, że coraz większa jest
świadomość, że można się do kogoś zwrócić z zapytaniem, czy z prośbą o interwencję. I najszybciej rośnie liczba skarg na ubezpieczycieli,
którzy działają tylko internetowo, a to dlatego, że tam jest najwięcej
ludzi młodych, świadomych, wiedzących czego chcą – gdzie interweniować, jak interweniować, czego się domagać. Nie zawsze słusznie.
Od razu mogę powiedzieć, że około 30% skarg z prośbą o interwencję
oddalamy jako niewymagające interwencji. Trzeba też powiedzieć od
razu, że nie jest tak, że tylko ubezpieczyciele źle działają – są po drugiej
stronie ludzie, którzy usiłują wykorzystywać różne sytuacje i wymuszać
różne świadczenia (tzw. przestępczość ubezpieczeniowa).
Tym niemniej dostrzegamy pewne problemy związane z ludźmi
starszymi, i myślę, że liczba spraw z nimi związanych będzie rosła.
Dotyczą one głównie, o czym już tu mówiono, nierówności w dostępie
do informacji. Ludzie nie wiedzą na co się ubezpieczają. Wiedzą, ile
mają zapłacić i gdzie, a nie wiedzą co i jak później będą za to otrzymywać. I w niektórych momentach nawet niemożliwe jest dowiedzenie się
tego. Rzeczywiście – ogólne warunki ubezpieczenia często są tak napisane, że zwykły człowiek tego nie zrozumie. Ja sama muszę najpierw
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parę razy przeczytać, kiedy ktoś mnie o coś pyta, żeby odpowiedzieć,
o co tam chodzi. Tak więc problemem jest brak jasnych informacji.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
W tym momencie wskażę przypadek, na który zwrócił mi uwagę prawnik w moim biurze, a mianowicie na proces ubezpieczonego
starszego człowieka, wygrany w Szwajcarii z potężnym ubezpieczycielem dlatego, że dokumenty, które tej osobie zostały przedłożone, były
napisane zbyt małą czcionką. Tam obowiązuje takie prawo, wydaje
się – banalne i proste, że to, co jest napisane, musi być możliwe do
przeczytania.

Aleksandra Wiktorow

Rzecznik Ubezpieczonych
To jest tak. Pani z Ministerstwa Finansów mówiła o dyrektywach
i różnych możliwościach ochrony. I formalnie to jest, ale w praktyce to
już wygląda zupełnie inaczej. Wszyscy idąc do banku, robiąc np. lokatę,
podpisujemy dokumenty, bo wydaje nam się, że wiemy czym jest dany
produkt, taki czy inny. Teoretycznie wiemy, ale już jego szczegóły są dla
większości z nas tajemnicą, nawet dla ludzi w tym zakresie wykwalifikowanych. Weźmy pod uwagę na przykład składki, choćby najprostsze
OC komunikacyjne, które jest obowiązkowe. Mówimy, że mamy taką
składkę, wybieramy najniższą. Pytanie jest – co za tę składkę dostaniemy. I mało kiedy zwracamy na to uwagę przy takich prostych produktach, jaka jest ochrona. Tak więc nie tylko porównanie produktów
jest ważne – tej formalnej składki produktu. Ważne jest również to, jak
wygląda to z drugiej strony, czyli jak nam się coś stanie – kiedy chcemy
otrzymać odszkodowanie. Proces likwidacyjny szkód jest więc równie
istotny. I tutaj mamy już do czynienia z niezbyt dobrą informacją.
Rzecznik Ubezpieczonych od lat stara się o większą przejrzystość
informacji, które zakłady ubezpieczeń powinny udostępniać, tzn. o ca17

łej tej drugiej stronie, w tym również o liczbie spraw sądowych. Nie
chodzi nam o szczegóły, a o to, ile spraw jest skierowanych do sądu
z danej dziedziny, z danego towarzystwa, zakładu ubezpieczeń i ile jest
pozytywnie przyjętych czy negatywnie osądzonych. To dla człowieka,
który wybiera zakład ubezpieczeń, jest istotne. Chcemy wiedzieć, czy
dany zakład tylko bierze od nas pieniądze, czy również dobrze załatwia
wszystkie sprawy, kiedy coś nam się stanie.
I niestety, od lat nie mamy możliwości uzyskania takich informacji. Polska Izba Ubezpieczeń powiedziała w tej sprawie „nie”. Podjęła
decyzję, że zakłady ubezpieczeń nie muszą udostępniać rzecznikowi
takich informacji. Rzecznik nie ma żadnych uprawnień, żeby żądać,
rzecznik może prosić. Dziewięć zakładów na naszą prośbę przysłało
informacje, o które wnioskowaliśmy, pozostałe odpowiedziały zgodnie z decyzją Polskiej Izby Ubezpieczeń, że takich informacji się nie
udostępnia.
Co z tego wynika? Komisja Nadzoru Finansowego udostępniła nam
dane, które zbiera w swojej sprawozdawczości, również te o sprawach
sądowych. Okazało się, że suma spraw tych 9 zakładów, które nam
bezpośrednio przekazały dane, jest większa niż w sprawozdawczości
Komisji Nadzoru Finansowego ze wszystkich zakładów ubezpieczeń.
Nie chodzi nam o to, żeby gnębić ubezpieczycieli, jestem jak najdalsza
od tego, uważam, że ubezpieczenia są niezwykłym osiągnięciem we
wszystkich polach, i sama jestem ubezpieczona na wszystko, co można.
Chodzi tylko o tę przejrzystość, o to, żeby ludzie wybierając, wiedzieli
co wybierają.
Co kwartał publikujemy sprawozdawczość dotyczącą skarg, głównie z ubezpieczeń direct, później korzystają z tego dziennikarze. Nadając materiałom tytuły, jakie chcą, pokazują, kto jest dobry, kto jest zły.
Ale to nie zawsze jest zgodne z prawdą, wynikającą z naszych sprawozdań. Gdybyśmy dysponowali informacjami, o które prosimy zakłady
ubezpieczeń, to by ta informacja była pełna i z korzyścią dla ubezpieczycieli. To jest także potrzebne ludziom, przede wszystkim starszym, aby wiedzieli gdzie i z czego mają korzystać, przede wszystkim
w ubezpieczeniach życiowych, a niedługo również zdrowotnych, bo
przypuszczamy, że tam będzie największy problem. Dzisiaj mamy naj18

więcej skarg, i to właśnie od ludzi starszych, w takich działach, jak ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym. Dzieje się tak, gdyż pośrednicy
ubezpieczeniowi namawiają ludzi w wieku 60, 70 lat, żeby ubezpieczenia
z funduszem inwestycyjnym zakładali na 10, 20 lat. I wiem, że teraz jedna z kancelarii prowadzi pozew zbiorowy o wypłaty likwidacyjne, gdyż
jeśli się chce wycofać w pierwszych 2 czy 4 latach, to się traci wszystko.
Patrząc po skargach, które teraz do nas przychodzą, a ostatnio bardzo
się zwiększyła ich liczba, to przychodzą one głównie od ludzi starszych.
Wiem, jak postępują banki, bo sama jestem w wieku emerytalnym i ilekroć pójdę do banku, to zawsze proponują mi jakąś genialną lokatę na
np. 10 lat. Pytam wtedy czy wiedzą, ile mam lat. Ale większość ludzi
słysząc, że trafia im się jakaś super okazja, decyduje się bez obawy. Pan
senator mówi, że starzy ludzie są nieufni, ale z drugiej strony ja twierdzę,
że są naiwni i ufni. I uwierzą w taką „znakomitą” ofertę, i już nie słyszą,
że to trzeba przez 10 czy 15 lat płacić. I to właśnie od tych ludzi są skargi
na pośredników, którzy zachęcają do zakupu różnych produktów. Ja nie
neguję ich wartości, one są często bardzo dobrymi produktami, tylko dla
kogo innego, a nie dla tych ludzi.
Tu jest problem – w samej sprzedaży produktów, a nie w ich konstrukcji.
W konstrukcji produktów możemy dopatrzeć się innego bardzo
poważnego problemu, ale tym zajął się już przewodniczący Komisji
Nadzoru Finansowego – pan Andrzej Jakubiak. Chodzi o to, że biorąc
jakiś kredyt czy kartę kredytową, zawsze dostajemy do tego ubezpieczenie. Teoretycznie jest ono dobrowolne, ale praktycznie dobrowolne
nie jest. I to jest ubezpieczenie grupowe. W związku z tym nie musi
nam bank, który jest w tym momencie pośrednikiem (bo nam sprzedaje), ubezpieczającym i uposażonym ubezpieczonym (klient jest tylko
płatnikiem składki), w ubezpieczeniach tego typu dawać nawet warunków tego ubezpieczenia. Możemy je otrzymać dopiero na żądanie,
bez tego bank nie musi nam dawać. I potem mamy skargi od ludzi,
którzy wiedzą, że coś płacą, a nic nie dostają, i są rozczarowani. I wtedy
dopiero się dowiadują, że to nie oni są ubezpieczeni, tylko bank jest
ubezpieczony, i dowiadują się, że płacąc np. 50 zł składki, to tylko 5%
jest składką, a 95% innymi składnikami (bo człowiek nie płaci składki
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ubezpieczeniowej, tylko opłatę ubezpieczeniową, zaś reszta jest dochodem banku). I bardzo dobrze, że zajęła się tym Komisja Nadzoru
Finansowego, bo człowiek jak już płaci, to musi wiedzieć, jaka część
kwoty ubezpieczeniowej jest składką. To jest bardzo poważna sprawa,
dlatego, że ona bardzo często dotyka ludzi starych i chorych. Bo potem
mówi się – jemu to nic nie przysługuje, bo on już był przewlekle chory
w momencie zawierania umowy. Tylko przepraszam bardzo, jeżeli on
był chory przewlekle, to trzeba było z nim tej umowy nie zawierać.
I to są ubezpieczenia puste, gdzie człowiek płaci składkę i nic nigdy
nie dostanie, bo już w momencie zawierania umowy nie spełniał jej
warunków. I to bardzo często dotyczy ludzi chorych.
Kolejna sprawa, o której chciałabym powiedzieć dotyczy dostępności ubezpieczeń zdrowotnych. Jeżeli będziemy mieli ich coraz więcej na
rynku, tych ubezpieczeń związanych z chorobami, z leczeniem, szpitalem itd., to wydaje mi się, że tam właśnie będą największe trudności
dla ludzi starszych. Bowiem zakład ubezpieczeniowy nie będzie miał
obowiązku przyjąć człowieka w odpowiednim wieku do ubezpieczenia,
zwłaszcza opierając się na własnych definicjach chorób czy zdarzeń
zdrowotnych, innych niż definicja przyjęta przez Ministerstwo Zdrowia
w swoich rozwiązaniach. Ten problem będzie się zwiększał, bo chcemy, żeby coraz większa ilość ludzi była ubezpieczana. I na to właśnie
trzeba bardzo zwracać uwagę przy konstrukcji ustawy o dobrowolnych
ubezpieczeniach zdrowotnych. Jeszcze jedna sprawa, o której tu słyszałam, o której Państwo już wspominali, a mianowicie sprawa reklam
telewizyjnych dotyczących niektórych ubezpieczeń. Starsi ludzie nie
rozumieją, że te „znakomite” oferty w szczególności powinny dotyczyć
osób młodych, bo tylko oni mają szanse na jakieś konkretne pieniądze,
zaś ten, kto ma dziś 80 lat, za wpłacaną dziennie złotówkę, dostanie
grosze. Ale właśnie tego ludzie starsi nie rozumieją. To jest duży problem – ogólnie rzecz biorąc reklama jest prawie prawdziwa, choć nie
do końca, i bardzo wprowadzająca w błąd. W gruncie rzeczy nie wiem,
czy w ogóle osobę, która ma ponad 80 lat można na cokolwiek ubezpieczyć, zobowiązując do płacenia składki daleko w przód.
Dzisiaj tego typu spraw jest coraz więcej, dlatego, że pojawiają się
nowe produkty, do których zachęca się osoby starsze, chociaż aku20

rat oni do tego typu produktów nie powinni przystępować. Z drugiej
strony dla nich również można by skonstruować produkty zrozumiałe
i korzystne, takie, które mogłyby im dobrze służyć.
Na koniec chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej sprawie, niezwiązanej z produktami na rynku finansowym, ale niesłychanie ważnej dla
ludzi starych, związanej z ubezpieczeniami społecznymi. Zbliża się kolejny termin 2014 roku, kiedy wszyscy, którzy się zapisali do OFE, będą
musieli korzystać z nowych emerytur. Po 12 latach ciągle nie mamy rozwiązania, jakie te produkty powinny być. W 2008 roku była co prawda
przyjęta ustawa, ale na szczęście została zawetowana. Ta ustawa byłaby
nieszczęściem dla ludzi, zmuszonych do wyboru swoich przyszłych
emerytur w takim kształcie, jak to było zaproponowane. Myślę, że tutaj
należy bardzo ostrożnie do tego podchodzić, właśnie dlatego, że są
to dożywotnie pieniądze. Mogą być niedożywotnie, jeżeli przyjmiemy
inny projekt, ale trzeba pamiętać o wrażliwości ludzi starszych, którzy
nie do końca będą rozumieli, co ich czeka z tych pieniędzy z OFE, że
to nie może być zbyt duży rynkowy wybór.
(Głos z sali: Tym bardziej, że nie ma waloryzacji… )
Dzisiaj funkcjonują cztery autorskie projekty. Jest projekt, który został przygotowany w ZUS i prezentuje go prezes Derdziuk. Wg tego
projektu pieniądze z OFE przejdą do specjalnego funduszu, stworzonego odrębnie od Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tylko te pieniądze
z OFE będą inwestowane i z nich będą wypłacane emerytury. Będą one
waloryzowane. Nawet jeśli będą większe zyski z inwestycji, to nie będzie
to więcej niż normalna waloryzacja, po to, aby starczyło na okres, kiedy
akurat zyski z inwestycji będą mniejsze. I to jest projekt, który zachowuje
pewne cechy rynkowości, bowiem te pieniądze mają być inwestowane
nie przez ZUS, a w ramach przetargu przez rynkowe firmy inwestycyjne.
To jest projekt, według którego wszyscy mają emerytury liczone wg jednego schematu, i są one dożywotnio wypłacane i gwarantowane.
Drugi projekt jest przygotowany i prezentowany przez Komisję
Nadzoru Finansowego. Przewiduje on ogłoszenie na emerytury przetargu, którego jedynym elementem, który zgłaszają biorący w nim
udział, jest wysokość waloryzacji. To znaczy, że musi być ona ustawowa, powiększona o pewną ilość punktów (ustalaną przez przystępują21

cych do przetargu). Tylko nie wyobrażam sobie, aby można było zaprojektować naprzód inflację na 30 lat czy 50 lat. Rodzi się pytanie, co się
stanie, jeżeli ktoś zadeklaruje przy przetargu 3 pkt powyżej inflacji, a po
dwóch latach będzie kryzys, i zmniejszy liczbę punktów powyżej inflacji. Kto wtedy przejmie na siebie te wszystkie zobowiązania? Poza tym
jest jeszcze jeden problem – w określonym przetargu wygrywa jedna
z firm, która przejmuje wszystkich, którzy idą na emeryturę w danym
roku i oferuje im waloryzację wg określonego wskaźnika waloryzacji.
Ale w następnym przetargu może wygrać inna firma, która oferuje już
tylko np. inflację + 1 pkt. Wynika więc z tego, że w zależności od tego,
która firma wygra, emeryci mieliby rozmaicie waloryzowane emerytury. To jest drugi projekt.
I jest jeszcze trzeci projekt, przygotowany przez Lewiatana, który
przypomina bardziej środowisko otwartych funduszy emerytalnych.
Bierze on na siebie wypłatę emerytur przez dwanaście pierwszych
lat, a po 12 latach pełne zobowiązania przejmuje na siebie państwo.
W ostatnim projekcie, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów
wszystkie pieniądze po przejściu na emeryturę przechodzą z OFE do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uważam, że jest to trochę bez
sensu, gdyż to zastępuje dotację. Przychodzimy bowiem z olbrzymią
kwotą gromadzoną przez lata, a co za tym idzie budżet państwa nie
musi dawać dotacji. Powstaje wtedy jednak pytanie – po co przez całe
życie zbieramy w OFE, aby później wrócić do tego samego schematu,
w którym byliśmy. To jest dla mnie absolutnie niekonsekwentne i to
musimy załatwić w najbliższym czasie, gdyż ludzie muszą wiedzieć, co
ich czeka. Dziękuję bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Dziękuję bardzo pani rzecznik. Po tym wystąpieniu nasuwa się kilka wniosków. Po pierwsze to, że powinniśmy zastanowić się wspólnie
z panią rzecznik, w jakiś sposób zwiększyć uprawnienia rzecznika tak,
ażeby mógł żądać...
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Aleksandra Wiktorow

Rzecznik Ubezpieczonych
Ja nie muszę mieć uprawnień. Jeśli mam jakieś wątpliwości,
w związku z moim pośredniczeniem pomiędzy ubezpieczonymi, którzy się skarżą, a zakładami ubezpieczeń w wyjaśnianiu spraw, to mogę
wystąpić do Sądu Najwyższego z prośbą o przyjęcie stanowiska i jako
rzecznik z tego korzystam, i na pewno będę z tego korzystać w przyszłości. W ostatnim roku zostały skierowane cztery takie sprawy. I sąd
przychylił się do stanowiska, które reprezentował rzecznik. Natomiast,
jeżeli nie podobają mi się warunki ubezpieczenia lub zakład w nich coś
zmienia, albo nie chce zmienić, to mamy wtedy możliwość skierowania
sprawy do dwóch instancji – zwracamy się do Komisji Nadzoru Finansowego albo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ale tu
z kolei mamy jeden problem, który należy rozsądzić, bowiem według
niektórych prawników pokrzywdzony nie jest konsumentem. I wtedy
mamy tę drogę zamkniętą, bo UOKiK nie może w takiej sprawie zajmować swojego stanowiska.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
W każdym razie chciałem zadeklarować tutaj pomoc. Senat ma
przecież w podobnych przypadkach dobre doświadczenia na przykład,
gdy idzie o uprawnienia Rzecznika Praw Dziecka. Otóż to właśnie
tutaj zmiany zaproponowane w ustawach przez Senat doprowadziły
do tego, że rzecznik uzyskał skuteczne narzędzia do reprezentowania spraw, do których został powołany. I dokładnie tak samo – jeśli
z doświadczeń pani rzecznik wynikałoby, że warto coś zrobić – bardzo chętnie wejdziemy w dialog, i spróbujemy poprzez Sejm lub Senat
zaproponować takie narzędzia, które pozwolą rzecznikowi sprawnie
uzyskiwać wiarygodne informacje. Ponadto uważam, że jako członkowie naszego zespołu powinniśmy się szczególnie przyjrzeć projektom ustaw dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych pod
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kątem tego, na ile dobrze będą zabezpieczać interesy osób starszych.
Pamiętajmy, że oprócz tych naiwnych seniorów, w tej grupie są też
osoby z pogranicza poczytalności, które jeszcze nie są ubezwłasnowolnione, ale już mają bardzo zaburzoną świadomość, i które mogą
czasem podpisać wszystko. Druga kwestia, której należy się przyjrzeć,
dotyczy rzetelności i dobrych uregulowań ubezpieczeń społecznych
– tych wypłat, które obejmą już duże grupy osób. To jest trudne zagadnienie, bo w Parlamencie, tak jak i w różnych innych środowiskach
są w tej sprawie bardzo różne pomysły, i z pewnością będzie toczył
się wokół tego spór. My jednak tutaj, w naszym zespole, powinniśmy
patrzeć na to pod kątem zabezpieczania interesów osób starszych, do
których z pewnością przy wydłużeniu wieku emerytalnego trzeba będzie zaliczyć emerytów.
Teraz poproszę o zabranie głosu pana dyrektora Piotra Nowaka
z Komisji Nadzoru Finansowego. Tematem wystąpienia będą narzędzia nadzoru nad rynkiem finansowym, w interesie najstarszych nabywców produktów finansowych. Bardzo proszę.

Piotr Nowak

Komisja Nadzoru Finansowego
Witam Państwa bardzo serdecznie. Odnosząc się wystąpienia pani
rzecznik, powiem, że głównym celem Komisji Nadzoru Finansowego
jest sprawowanie nadzoru finansowego. Jego jednym z zasadniczych
i kluczowych elementów jest ochrona nieprofesjonalnych uczestników
rynku finansowego. I ta ochrona sprawowana jest wielopłaszczyznowo.
Z jednej strony jest to rozpatrywanie skarg, jakie klienci kierują do
organu nadzoru, z drugiej strony jest to monitoring praktyk rynkowych, jakie mają miejsce na rynku finansowym i podejmowanie działań
nadzorczych, które mają na celu doprowadzenie do zaprzestania naruszania przepisów prawa bądź naruszania interesów odbiorców usług finansowych. Jeśli chodzi o rozpatrywanie skarg – w pewnym momencie
dostrzegliśmy problem polegający na tym, iż skargi klientów, kierowane bezpośrednio przez nich do instytucji finansowych nie są rzetelnie
przez te instytucje rozpatrywane. I kluczowym zagadnieniem, które
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się w tej naszej dyskusji przewija, jest kwestia zaufania do podmiotów
rynku finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego wystąpiła z wnioskiem oraz opracowała wytyczne, wskazujące na konieczność rzetelnego rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe, co do skarg
kierowanych przez nieprofesjonalnych uczestników rynku. Chodzi
o to, aby w momencie, kiedy powstaje spór pomiędzy odbiorcą usługi
finansowej a podmiotem nadzorowanym, czyli instytucją finansową,
klient był traktowany podmiotowo, to znaczy wszelkie wątpliwości
i kwestie sporne były mu rzetelnie wyjaśnione. Klienci mieli problem
z tym, że są traktowani po macoszemu, że są zbywani, że ich zarzuty
są traktowane z przymrużeniem oka, że instytucja nie odpowiadała
w ogóle, lub odpowiadała w sposób nieustosunkowujący się do argumentów, które w tych reklamacjach były podnoszone. Wnioskowaliśmy
do instytucji finansowych o to, aby wszelkie reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 30 dni. Jeśli
okoliczności sprawy wymagają tego, aby poświęcić jej więcej uwagi,
ważne jest, aby klient był informowany, aby był mu wskazywany termin, kiedy takiej odpowiedzi może się spodziewać, aby instytucja finansowa do wszystkich zarzutów, które klient podnosi ustosunkowywała
się i przedstawiała stosowną argumentację, aby klient w tej relacji czuł
się podmiotem, a nie przedmiotem. Chodziło nam przede wszystkim
o zwiększenie zaufania. Kolejnym elementem nowych działań, o czym
pani rzecznik tu już wspominała, było wystąpienie pana przewodniczącego KNF – Andrzeja Jakubiaka do instytucji finansowych, dotyczące sprawy sprzedaży produktów o charakterze inwestycyjnym. Tu też
chodziło o to, aby instytucje finansowe, prowadząc politykę sprzedażową, szanowały swoich kontrahentów, a przekazywane im na etapie
sprzedaży informacje były rzetelne. Skargi, które kierowane są przez
nieprofesjonalnych odbiorców usług finansowych, w tym w szczególności osoby starsze, dotyczą nieadekwatności produktu do odbiorcy.
Często osoby starsze przychodząc do banku, chcą otworzyć zwykłą
tradycyjną lokatę, a sprzedawcy – jakiś pośrednik czy pracownik banku
oferuje im produkt strukturyzowany, który, jak tu już było wspomniane nie jest odpowiedni do ich potrzeb. Być może to jest produkt, na
którym można dużo zarobić, ale wiąże się z nim duże ryzyko, którego
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taka osoba, w tym wieku nie jest gotowa ponosić. I chodzi o to, aby
klient, który przychodzi do banku wiedział, że przychodzi do instytucji
zaufania publicznego i był pewien, że środki, które jej powierza są bezpieczne, i może w przyszłości otrzymać od niej jakąś określoną kwotę,
powiększoną o określone odsetki. Emeryt nie oczekuje nie wiadomo
czego, nie oczekuje nie wiadomo jak wielkich zysków, a na pewno nie
godzi się na to, żeby ponosić zbyt duże ryzyko, związane z oferowanym
mu produktem.
Komisja Nadzory Finansowego prowadzi szeroko rozbudowaną
działalność edukacyjną. Ta edukacja jest skierowana do wszelkich odbiorców usług finansowych – nie tylko osób starszych. To wiąże się
z publikacją broszur, prowadzeniem szkoleń i innych działań o charakterze edukacyjnym. Prowadzimy monitoring przekazów reklamowych
i przyglądamy się temu jak instytucje finansowe się reklamują. Bo sama
reklama czasem wprowadza w błąd, a czasem nie. Najważniejsze jest,
jakie informacje klient uzyska, udając się do podmiotu, od sprzedawcy
tego produktu – czy będą one rzetelne, czy będą odpowiednie, czy
będą zrozumiałe. Chodzi to chociażby o kwestię tego, w jakiej formie
są te informacje podawane, chodzi też o wielkość czcionki. Przepisy,
które w Polsce obowiązują są wystarczające. Mówią o tym, że wszelkie
postanowienia wzorców umownych powinny być jasne i zrozumiałe
dla konsumenta. I jeśli są one niezrozumiałe, niejednoznaczne i budzą wątpliwości, to się je interpretuje na jego korzyść. Wydawałoby
się więc, że regulacje prawne są wystarczające, i chodzi jedynie o ich
egzekwowanie, o to żeby sądy czy też inne instytucje skutecznie mogły
konsumentom pomagać w dochodzeniu swoich roszczeń.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Ja mam tutaj dwa pytania. Po pierwsze – jaka jest skuteczność tych
wytycznych i wystąpień. Państwo swego czasu wystąpiliście do banków w sprawie spreadów (różnicy pomiędzy kursem kupna (wypłaty),
a sprzedaży (spłaty) zaciągniętego zobowiązania (kredytu walutowe26

go)). I nic. Przynajmniej tak donoszono w mediach. Część banków
posłuchała, część nie, jak można przeczytać.
I jeszcze jedno pytanie z własnego, osobistego doświadczenia. Mianowicie seniorzy – właściciele lokat w pewnym momencie umierają.
I jeśli rodzina z jakichś względów nie wiedziała o tych lokatach, to okazuje się, to jest mój przykład, że nie mają prawa się dowiedzieć. Banki
po jakimś czasie przejmują te lokaty, przejmują w majestacie prawa cudzy majątek, albo też przechodzi on na Skarb Państwa. W każdym razie
na pewno nie trafia do spadkobierców, którzy o nim nie wiedzą. To jest
jakaś niesamowita historia. Sąd może określić, kto jest spadkobiercą,
a nie można wyciągnąć tych informacji z banku. Mój przykład to bank
Millenium. Byłem powiadomiony, że moja mama ma dwie lokaty. Zawsze osobiście jechałem z nią załatwiać wszystkie sprawy bankowe.
I okazało się, że jak zmarła i przedłożyłem dokumenty o tych dwóch
lokatach, poinformowano mnie, że jest tylko jedna. Gdy wystąpiłem
pisemnie z pytaniem, czy jest ta druga lokata, czy ona w ogóle istnieje
itd., poinformowano mnie, że moja mama w międzyczasie zmieniła
warunki. Nie wiem kiedy, i nie mogę niestety tego już sprawdzić. Nie
mam dostępu do danych, bo bank nie ma obowiązku ich udostępnić. To jest przykład z mojego życia. Do dziś nie mam pojęcia, co
mam właściwie zrobić. Próba umówienia się w centrali na rozmowę
w tej sprawie spełzła na niczym. Senator RP nie może się spotkać
z prezesem banku, ani z osobą odpowiedzialną, ponieważ można go
po prostu nie przyjąć, nie mieć czasu. To pokazuje pewien problem,
opisywany zresztą w mediach. I mowa jest tu o dużych pieniądzach,
którymi obracają banki, gdyż nie ma prawa, które by gwarantowało
łatwe ustalenie spadkobiercy tych pieniędzy. Ja jeszcze jakieś dokumenty miałem, a i tak to nie wystarczyło. Muszę zaufać, zawierzyć.
Nie mam jak skontrolować. Bardzo bym więc prosił, żeby się do tych
dwóch kwestii odnieść. Czy macie Państwo świadomość, ile jest takich
pozostawionych depozytów, mimo, że w świetle prawa w 90% spadkobiercy najprawdopodobniej istnieją. Za to bank nie ma obowiązku
ani udzielać informacji, ani tym bardziej ich szukać.
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Piotr Nowak

Komisja Nadzoru Finansowego
Taki problem nie istnieje wtedy, kiedy osoba, która otworzyła lokatę, wskazała od razu osoby uposażone. Jeśli wskazała, to taka lokata nie
wchodzi do masy spadkowej. Problem pojawia się, gdy taka osoba ani
nie poinformowała swoich bliskich, że założyła lokatę, ani tych bliskich
nie wskazała jako osoby uposażone. Bank zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa może nie wiedzieć, jeśli lokatę się odnawia corocznie,
że dana osoba zmarła. Inna sprawa, że też nie ma obowiązku zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa szukać spadkobierców.
(Głos z sali: Spadkobierca sam się zgłasza...)
Jeśli spadkobierca sam się zgłasza, to uważam, że nie powinno być
problemu. To są sprawy indywidualne, które należy każdorazowo wyjaśniać. Jeśli wskazuje się uposażoną osobę, jeśli w lokacie wskażemy,
kto po mojej śmierci ma ją otrzymać, to tego problemu nie będzie.
Problem jest wtedy, kiedy ta osoba ma bądź jakichś dalszych krewnych,
których nie poinformowała o tym fakcie, bądź nie wskazała osoby
uposażonej. I trzeba się wtedy zastanowić nad dobrym rozwiązaniem.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Spadkobiercy wiedzą, że jego bliscy przechowywali pieniądze w jakimś tam banku, idą tam i mówią, że prawdopodobnie..., a bank odpowiada – my nie mamy prawa udzielać informacji, bo Państwo nie
byliście upoważnieni itd...

Piotr Nowak

Komisja Nadzoru Finansowego
Jeśli ktoś zostawił testament i w testamencie wskazał, że miał lokatę
w takim banku…
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Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Panie dyrektorze, mówimy o przypadkach, kiedy czegoś takiego nie
ma z różnych względów…

Piotr Nowak

Komisja Nadzoru Finansowego
Rozumiem, tylko, że w tej sytuacji trzeba się zastanowić nad rozwiązaniem systemowym. Takie sytuacje musiałyby regulować przepisy
prawa, ale w taki sposób, aby nie wiązało to się ze zbyt dużymi kosztami, żeby to chroniło zarówno uczestników rynku, a jednocześnie było
wykonalne. Żeby nie wylać dziecka z kąpielą.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Myślę, że powinniśmy poprosić pana dyrektora – i zrobimy to oficjalnie – o to, żeby po pierwsze spróbować określić skalę zjawiska. Bo
może Pan się zdziwić, jak duże są te kwoty właściwie przejęte w bankach, zagrabione, jak bym to nazwał po imieniu. To się nazywa zysk
nadzwyczajny. I Komisja Nadzoru Finansowego przyjmuje to do wiadomości. Czy Państwo prasy nie czytacie?

Piotr Nowak

Komisja Nadzoru Finansowego
To jest kwestia regulacji ustawowych, bo inaczej tego rozwiązać
nie można.

29

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Dobrze, ale w takim razie, panie dyrektorze, oczekujemy na wnioski. My jesteśmy od tego, żeby się tym zająć, zgoda. A Państwo jesteście
od tego, żeby na podstawie skarg i monitoringu, jeśli wynikają z tego
wnioski ustawowe, dać nam znać.

Piotr Nowak

Komisja Nadzoru Finansowego
Jeśli chodzi o skargi na to zagadnienie, nie mam od klientów…

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Ale można prosić? Zwrócimy się do Państwa, abyście określili skalę
zjawiska i zaproponowali jakieś rozwiązania. Bo, proszę Państwa, z jednej strony martwimy się, że jest tak niskie ubankowienie, ale z drugiej
strony – jak namawiać starsze osoby, żeby lokowały w bankach pieniądze, kiedy w przypadku nagłego zgonu i nieuregulowanych spraw
spadkowych pojawia się problem wydobycia tych pieniędzy?

Głos z sali
Wielu starszych ludzi, którzy założyli sobie konto w banku, albo
mają w nim jakieś lokaty, są bardzo ostrożni w stosunku do swoich
bliskich. Boją się, że jeśli upoważnią swojego syna, córkę, wnuczka,
to on im te pieniądze zabierze. Może to nie jest racjonalne myślenie,
ale czasami takie historie się zdarzają. I w związku z tym taka osoba
nie chce mieć żadnego uposażonego. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić taką regulację, że wszystkie banki dostają, tak
jak ZUS, listę PESEL osób zmarłych. Można wtedy będzie sprawdzić
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w banku, posługując się tym numerem PESEL, w danym roku, lub np.
raz na kwartał, kto z osób, którzy w banku mają konto zmarł, a pieniądze nadal znajdują się na jego koncie. I wtedy dalsza regulacja jest nie
taka specjalnie trudna, bo można wówczas taki bank zobowiązać do
poinformowania spadkobierców.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Dziękuję bardzo. A więc to jest możliwe. Mam wrażenie, że niektóre
instytucje finansowe wtedy, kiedy klienci się domagają bardzo stanowczo partnerskiego traktowania, uczciwego traktowania, nie rozumieją,
że chodzi o coś dla nich naprawdę cennego. O zaufanie klientów i wiarygodność. Krótkoterminowy zysk przedkładany jest nad długofalowy
interes tych instytucji finansowych. Jak tak dalej pójdzie, nikt się nie
będzie martwił złą kondycją banków. W sytuacji, kiedy obywatele uginają się pod różnymi ciężarami, zysk netto banków polskich osiągnął
w zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, 38 mld złotych. I oczywiście
średnio się ludzie martwią tym, że w tym roku, czy w następnym roku
ten zysk był 4% niższy. Jest chyba jakaś zagadka w tym, łatwa do rozszyfrowania, dlaczego w Polsce banki tak łatwo się zakotwiczają. Tylko
jest pytanie, czy to dzieje się z wystarczającą korzyścią dla klientów.
Także bardzo bym mobilizował, panie dyrektorze, do stanowczych
działań. Warto się zastanawiać nad tym, co zrobić, być może też tutaj
powinny być jakieś wnioski ustawowe, żeby te wytyczne były na przykład do zastosowania i obowiązkowe. I żeby wystąpienie to nie było
jednym z kolejnych pism proszących, tylko, żeby było obowiązkowe
do wykonania.
Poproszę teraz panią Martę Fabiszewską, głównego specjalistę
w Departamencie Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ażeby powiedziała nam o gwarancjach uczciwości ofert dla seniorów na naszym rynku finansowym, z punktu widzenia
praktyki Urzędu.
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Marta Fabiszewska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Witam Państwa. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania zastanawiałam się, w jaki sposób można przedstawić zagrożenia i gwarancje
bezpieczeństwa. Chciałabym podejść do tematu bardzo praktycznie,
pokazać, jakie zagrożenia spotykają konsumenci, w tym osoby starsze
na rynku usług finansowych i od razu wskazać, jakie działania w tym
zakresie podejmuje Prezes UOKiK. Wskazując na zagrożenia, jakie
mogą pojawić się w związku z zawarciem umowy myślę, że powinniśmy zacząć od przedstawienia tych problemów, które pojawiają się
na początkowym etapie przedkontraktowym, związanym z reklamowaniem produktu i kierowaniem oferty do konsumentów. Zgodnie
z przepisami prawa, wszelkie informacje, które przekazywane są konsumentom, muszą być jednoznaczne, zrozumiałe, niewprowadzające
w błąd, i przede wszystkim prawdziwe. Za nieuczciwą praktykę rynkową możemy uznać rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, ale
również rozpowszechnianie informacji prawdziwych w sposób wprowadzający w błąd. Tu chciałabym podać przykład ostatnich działań,
jakie podjął w tym zakresie Prezes Urzędu, mianowicie chodzi o decyzję z 31 lipca 2012 r. Była to decyzja, która dotyczyła reklamy renty
hipotecznej, publikowanej przez Fundusz Hipoteczny „DOM” S.A.
W decyzji tej stwierdzone zostało naruszenie zbiorowych interesów
konsumentów, gdyż w ocenie Prezesa Urzędu reklama wprowadzała
konsumentów w błąd. Reklama sugerowała bowiem jej odbiorcom,
którymi były osoby powyżej 65 roku życia, że renta hipoteczna jest
świadczeniem, które jest zagwarantowane przez państwo, podczas, gdy
w rzeczywistości jest to oferta zawarcia umowy na komercyjnych zasadach. Decyzja dostępna jest, jak i wszystkie inne decyzje, na stronie
internetowej Urzędu (www.uokik.gov.pl). Wobec tego podmiotu, tj.
Funduszu Hipotecznego „DOM” Prezes Urzędu podjął również inne
działania, tj. wystąpił z powództwem do Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o uznanie pięciu postanowień zawartych we wzorcach
umów za niedozwolone. Znamienne jest to, że postanowienia te ingerowały w prawo do zamieszkiwania w nieruchomości osób uprawnio32

nych. W tym miejscu chciałam wyjaśnić, że efektem wystąpienia z powództwem, w sytuacji, kiedy Sąd podzieli stanowisko Prezesa Urzędu
i uzna, że zakwestionowane przez nas postanowienia są niedozwolone,
jest wpisanie takiego postanowienia do rejestru niedozwolonych postanowień umownych, który prowadzony jest przez Prezesa Urzędu.
Konsumenci, którzy zawarli takie umowy z przedsiębiorcą, wobec
którego wytoczono powództwo, jak też i innym przedsiębiorcą, który
zawiera takie same lub podobne postanowienia w swoich umowach,
mogą powoływać się na rejestr i wskazywać, że tego typu postanowienia ich nie wiążą.
Innym przykładem działań podejmowanych przez Prezesa Urzędu
jest sprawa jednego z większych banków, który oferuje konsumentom przystąpienie do ubezpieczenia na życie i dożycie z funduszem
kapitałowym. Produkt ten co do zasady nie jest dedykowany osobom
starszym, natomiast do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wpłynęło wiele sygnałów świadczących o tym, że dotykał on również
tej grupy. Konsumenci wskazywali na to, że kierując się reklamami
banku i udając się do jego oddziałów w celu przedłużenia najzwyklejszej bezpiecznej lokaty, często wychodzili z produktem, który nie był
dopasowany do ich potrzeb. Są to produkty inwestycyjne długofalowe,
o znacznym ryzyku inwestycyjnym, o czym ci konsumenci nie wiedzieli. Byli przeświadczeni, że jest to zwykła lokata. Tutaj w ramach
prowadzonego postępowania wyjaśniającego weryfikujemy, na ile faktycznie miała miejsce praktyka wprowadzająca w błąd i naruszająca
zbiorowe interesy konsumentów, i jest to co prawda nadal postępowanie wyjaśniające, ale można wskazać, że wydaje się, że tutaj przy przekazywaniu informacji związanych z ofertą, z charakterystyką produktu
w znacznej mierze położono nacisk na korzyści, jakie będą związane
z zakupem tego produktu, natomiast nie przedstawiono konsumentom, w tym osobom starszym ryzyka, jakie jest z tym związane. Tą
sprawą cały czas się zajmujemy i będziemy ją w ramach postępowania
w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów analizować. Wcześniej przywoływana tu była również sprawa ubezpieczenia
na życie „Moi bliscy”. Ubezpieczenie to również jest przedmiotem
postępowania wyjaśniającego, jakie toczy się przed Prezesem Urzędu
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Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niestety jest to na razie bardzo
wstępny etap postępowania i trudno mi tutaj podzielić się z Państwem
szczegółowymi spostrzeżeniami na ten temat. Natomiast mogę powiedzieć, że w ramach postępowania weryfikowane są i reklamy, jakie
są publikowane, i same wzorce umów, które trafiają do konsumentów,
którymi posługują się przedsiębiorcy w obrocie.
Mówiąc o gwarancjach bezpieczeństwa, chciałabym zwrócić uwagę
na to, że same przepisy prawa w odpowiedni sposób chronią konsumentów. Koleżanka z Ministerstwa Finansów wskazywała już tutaj na
pewne instrumenty zawarte w określonych ustawach, które pomagają
konsumentom uzyskać szczegółowe informacje, nakładają na przedsiębiorców obowiązek udzielenia tych informacji. W szczególności jest to
w tej chwili ustawa o kredycie konsumenckim, która w takim możliwie
najszerszym stopniu może dotykać problemu produktów finansowych.
Chciałam również zwrócić uwagę na to, że bardzo istotne jest
zrozumienie produktów finansowych, które kierowane są do konsumentów. I wydaje się, że zbyt rzadko konsumenci korzystają z możliwości, jaką niesie pomoc udzielana przez rzeczników konsumentów,
czyli przez te podmioty, które są powołanie do niesienia bezpłatnej
pomocy prawnej, do udzielania poradnictwa, występowania do przedsiębiorców. Poza rzecznikami konsumentów chciałabym tutaj wskazać
na Federację Konsumentów i na arbitra bankowego, który również
pomaga konsumentom w rozwiązywaniu sporów. W przypadku arbitra
bankowego tylko w zakresie sporów związanych z bankami.
Zwracam tutaj również uwagę na kwestię transparentności umów.
Ona również jest przedmiotem działań Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Między innymi przyglądamy się przejrzystości, zrozumiałości wzorca, w tym badamy kwestie czcionki. Jeśli chodzi
o sprawy usług finansowych, do tej pory nie było jeszcze decyzji, ale na
rynku usług telekomunikacyjnych już były pierwsze sprawy, w których
takie decyzje Prezesa Urzędu w tym zakresie zapadały.
Żeby nie kończyć tak bardzo pesymistycznie chciałam wskazać na
dobrą praktykę jednego z banków. Podczas ostatniej Rady arbitra bankowego, jeden z banków wskazał, że stosuje rozwiązanie, które kieruje
przede wszystkim właśnie do osób starszych, do osób w wieku powy34

żej 65 roku życia. Polega ono na tym, że w przypadku, kiedy klientem
jest właśnie osoba z tej grupy, automatycznie umowy drukowane są
większą czcionką. Także, jeśli się chce, to można. Miejmy nadzieję, że
taka praktyka będzie szerszym udziałem rynku. Dziękuję uprzejmie.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Dziękuję. Myślę, że świadomość tych prawnych gwarancji, które
są zawarte chyba jest nieduża, bo też często są one rozpisane językiem trudnym. Więc myślę, że zgodzicie się Państwo parlamentarzyści
– członkowie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Starszych,
że dobrze by było przygotować we współpracy z Ministerstwem Finansów, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i z organizacjami seniorskimi taki mini poradnik uprawnień. Ale napisany nie
hermetycznym językiem prawniczym, tylko zrozumiałym. Żeby jasno
z tego wynikało, że senior ma prawo i było określone, do czego ma prawo. I takie poradniki powinny znajdować się zarówno u powiatowych
rzeczników konsumenta jak i w organizacjach pozarządowych. Swoją
drogą aż kusi, żeby pokazać też drugą stronę, to znaczy przygotować
katalog złych praktyk, o którym tutaj jest mowa. Jednocześnie dużo
cenniejszym byłoby pokazanie katalogu dobrych praktyk, jak można
dbać o klienta. Także sądzę, że mamy jeszcze sporo do zrobienia i będziemy do Państwa się zwracać z takimi prośbami o pomoc.

Marta Fabiszewska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Jeśli można, chciałam tylko wyjaśnić, że działania edukacyjne,
w tym skierowane do osób starszych, były i są podejmowane przez
Prezesa Urzędu, niemniej jednak nie dotyczyły one dotychczas usług
finansowych, dotyczyły sprzedaży konsumenckiej. Ale mamy na uwadze i na względzie ostatnie wydarzenia i przypuszczam, że taka inicjatywa zostanie w ramach działania Urzędu podjęta.
35

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę teraz o zabranie
głosu przez Państwa Annę Kwiatkowską i Jarosława Pędraszewskiego.
Oddajmy głos ubezpieczycielom z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń SA. Prosimy o przedstawienie, mam nadzieję, jako takiej dobrej
praktyki, Państwa oferty dla tej grupy osób.

Anna Kwiatkowska

Państwowy Zakład Ubezpieczeń*:
Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że nasze działania odbiorą
Państwo jako pozytywną praktykę. Były już przedstawione dziś przykłady negatywne, mam nadzieję, że teraz zaprezentujemy przykłady pozytywne. Chciałam powiedzieć pokrótce o ofercie PZU Życie, ale może
nie tyle w kontekście samych produktów, co możliwości, jakie stwarzają
Zakłady Ubezpieczeń oraz o samych produktach dostępnych na rynku.
Nawet najlepsza oferta może być nietrafiona, jeśli będzie nieadekwatnie zaadresowana. To rzeczywiście jest bardzo ważne, bo dobry
produkt niedobrany, niedopasowany do potrzeb danej osoby może
spowodować więcej złego niż dobrego. Dlatego istotne jest, aby trafnie
określić potrzeby ubezpieczeniowe danej osoby. Króciutko powiem
o dwóch liniach produktowych – o produktach indywidualnych, adresowanych do osób w różnym wieku, w tym do osób starszych oraz
o ubezpieczeniach grupowych i tzw. indywidualnych kontynuowanych
– czyli o ofercie dedykowanej osobom odchodzącym na emeryturę.
Jeżeli chodzi o produkty indywidualne, pierwszym podstawowym podziałem jest określenie potrzeb. Mamy tu bowiem produkty ochronne,
czyli dotyczące ochrony życia i zdrowia oraz produkty o charakterze
inwestycyjnym.
* W tekście umieszczamy wybrane slajdy z prezentacji Pani Anny Kwiatkowskiej
[przyp. red.]
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Jeżeli ktoś ma potrzebę ochrony życia i myśli o ubezpieczeniu na
życie, to trudno mu oferować ubezpieczenie inwestycyjne. To jest takie
właściwie najbardziej jaskrawe niedopasowanie – komuś, kto przychodzi i mówi, że chce, aby po jego śmierci była wypłacona określona
suma ubezpieczenia, nagle oferuje się fundusz inwestycyjny.
W ramach produktów ochronnych można oczywiście znaleźć szereg różnych linii produktowych. Są takie produkty, jak np. ochrona
na określony czas. Przykładem może być sytuacja, kiedy ktoś bierze
kredyt. W tym okresie wzmożonego ryzyka, gdyby coś się wydarzyło,
rodzina może zostać niezabezpieczona. Warto się więc na ten okres
ubezpieczyć. To są w ofertach zakładów ubezpieczeń tzw. ubezpieczenia czasowe, terminowe. U nas to się nazywa PZU Twoja Ochrona. Są
to najtańsze produkty, gdyż nie ma tam żadnego innego elementu, poza
tzw. czystym ryzykiem, czystą ochroną.
Może się również zdarzyć, że oprócz takiej ochrony ktoś może
oczekiwać dodatkowo elementu kapitałowego. Czyli nie tylko ubezpieczać swoje życie, ale również mieć możliwość odłożenia pewnej puli
pieniędzy. I wtedy mamy do dyspozycji mieszane produkty ochronno-kapitałowe. Na przykład umawiamy się z klientem na wpłaty do czasu
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osiągnięcia określonego wieku, na przykład 65 lat (to jest najpopularniejsze, gdyż do niedawna był to moment przechodzenia na emeryturę). Mamy więc w takim ubezpieczeniu ochronę życia, a dodatkowo do
tego momentu zbieramy pieniądze.
Dla osób starszych bardzo dobrym rozwiązaniem również jest produkt ochronny do końca życia. Ważne jest, że ocena ryzyka, to znaczy
badanie stanu zdrowia klienta następuje tylko na początku, wtedy, gdy
kiedy klient zawiera umowę.
Wreszcie mamy taki produkt, w którym pobierana jest składka tylko
w okresie aktywności zawodowej, czyli mniej więcej do 65 roku życia,
później ochrona trwa nadal, ale dana osoba już nie płaci. Na emeryturze, kiedy dysponujemy mniejszą ilością środków ochrona nadal
istnieje, bo składka została opłacona na wcześniejszym etapie.
Wszystkie te produkty są coraz częściej – taki jest od paru lat trend
na rynku – obudowane ubezpieczeniami dodatkowymi. Te ubezpieczenia można podzielić na dwie kategorie – są to ubezpieczenia, które
dotyczą życia i zdrowia ubezpieczonego, np. na wypadek ciężkiej choroby, pobytu w szpitalu, na wypadek operacji chirurgicznych. Czyli
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jest to taka kategoria produktów ubezpieczeniowych, które wspierają w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy stan zdrowia powoduje
zmniejszenie dochodów, a zwiększenie wydatków. Drugą kategorią są
takie ubezpieczenia na życie, które zwiększają wysokość wypłaty świadczenia, gdyby śmierć nastąpiła w sposób nagły. Dotyczy to sytuacji,
kiedy dochodzi do zaburzenia równowagi finansowej, która występuje
w przypadku nagłej i nieprzewidywalnej śmierci, w takich sytuacjach,
jak chociażby wypadek komunikacyjny. I można dokupować różnego
rodzaju ubezpieczenia dodatkowe, które powiększają wypłatę z tytuły tego, że zgon nastąpił w sposób nagły i nieprzewidywalny. I to są
ubezpieczenia ochronne.
Jest jeszcze możliwość ubezpieczenia inwestycyjnego. I to jest bardzo ważne, aby określić, w jakie produkty osoby starsze, czujące potrzebę inwestowania pieniędzy, powinny się angażować. Bo możemy
mówić o produktach inwestycyjnych z funduszem kapitałowym, które
z reguły mają perspektywę wieloletnią, i tutaj trudno oferować takie
produkty osobie 70-letniej. W naszej ofercie stawiamy określoną granicę wiekową możliwości przystąpienia do takiego ubezpieczenia do
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65 roku życia. Może być tak, że osoby starsze mają pewne środki, które
chciałyby zainwestować, i temu służą produkty na krótszy termin. To
są produkty: półtoraroczny PZU Pewny Zysk i trzyletni Świat Zysków,
przy czym bardzo ważny jest aspekt edukacyjno-informacyjny, bo to
są tzw. polisolokaty i ubezpieczenia strukturyzowane, które wymagają
rzetelnego przekazania wiedzy klientowi, który rzeczywiście jest gotów
zainwestować odłożone pieniądze, ale też musi wiedzieć, co to jest za
produkt.
Bardzo często używamy slangu ubezpieczeniowego – mówimy:
polisolokaty, produkty strukturyzowane. Kontaktując się z klientem,
mówiąc do niego, należy przekazywać takie informacje i w taki sposób,
aby je zrozumiał, nie tylko podpisał się, że przeczytał ogólne warunki,
ale żeby wiedział naprawdę, jakie są to produkty.
I to jest ta pierwsza linia produktów, która nie ma wyraźnego podziału wiekowego na produkty tylko dla osób młodych, albo tylko dla
osób starszych. W zależności od wieku i potrzeb można te ubezpieczenia indywidualnie dopasować.
Ale chciałam trochę więcej powiedzieć na temat produktu grupowego i indywidualnie kontynuowanego. W dużym stopniu Polska
mając tę linię produktową jest ewenementem w Europie i na świecie.
Jest to bardzo powszechny produkt. Przedstawię dane, na podstawie
których będą Państwo mogli zobaczyć, o jakiej skali mówimy. Myślę,
że zestawienie tych danych będzie dla Państwa ciekawe.
Ubezpieczenia grupowe to takie ubezpieczenia, w których mówimy o znacznie niższych sumach niż w produktach indywidualnych. Tu
mówimy o kwotach, mniej więcej pomiędzy 5 a 50 tysięcy złotych. To
są takie produkty, do których najczęściej można przystąpić w zakładzie
pracy. One są zdecydowanie tańsze od produktów indywidualnych poprzez to, że przystępuje do nich grupa osób, a nie pojedyńcze osoby.
Tzw. ryzyko ubezpieczeniowe się rozkłada, nie ma analizy stanu zdrowia każdej osoby, w związku z tym każdy może do tego ubezpieczenia
przystąpić. Ono jest oczywiście dobrowolne, ponadto ma pewną cechę
bardzo istotną, mianowicie może być indywidualnie kontynuowane. To
znaczy, że po odejściu z pracy, nieważne z jakiej przyczyny – przejścia
na emeryturę, likwidacji zakładu, urlopu bezpłatnego itd. jest możliwość
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kontynuowania tego ubezpieczenia samodzielnie. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że obecnie PZU Życie obejmuje taką ochroną 6 milionów
Polaków, i tym 6 mln Polaków dajemy możliwość po odejściu z zakładu
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pracy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. A to jest o tyle ważne,
że jest to gwarancja jego zakresu i relatywnie niskiej składki oraz tego,
że dalej nie żądamy badań lekarskich. Najczęściej jest tak, że im osoby
są starsze, tym stan zdrowia jest gorszy, pojawiają się choroby, problemy.
I w tym przypadku, jako zakład ubezpieczeń nie stawiamy takiej bariery,
że bierzemy tylko zdrowych. Właśnie po to jest ta kontynuacja, jeśli ktoś
był naszym klientem przez lata w zakładzie pracy, że może być tym klientem również później, nawet jeżeli stan jego zdrowia uległ pogorszeniu.
Tym ubezpieczeniem objętych mamy ponad 5,5 mln osób. To jest ubezpieczenie, które ma pomóc w doraźnych problemach, w momencie kiedy
ktoś ma jakąś trudną sytuację życiową, umiera współmałżonek, obniżają
się dochody w rodzinie, trzeba wyprawić pogrzeb.
To są takie pieniądze, które są w stanie zaspokoić bieżące potrzeby
i pomóc w tym pierwszym trudnym momencie zmiany sytuacji życiowej danej osoby. I poniżej mają Państwo przykład takiego produktu ze
składką miesięczną w wysokości 60 zł.
Ponieważ żyjemy coraz dłużej i mamy coraz więcej potrzeb dotyczących naszego zdrowia, ten produkt również został obudowany
możliwością poszerzenia. Podstawowy zakres jest gwarantowany nie-
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zależnie od stanu zdrowia. Dodatkowo mamy 5 propozycji produktów, które można dołączyć do niego. W zależności od indywidualnych
decyzji klienta można dodatkowo jeszcze się ubezpieczyć na wypadek
śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czy trwałego uszczerbku
na zdrowiu. Ale chciałam zwrócić Państwa uwagę na dwa ostatnie produkty, które są charakterystyczne dla ogólnego trendu na rynku. To jest
ubezpieczenie z kartą apteczną i asystent w czasie utraty zdrowia.
Rośnie świadomość poszczególnych klientów, ale również zmieniają się potrzeby. Odchodzimy od modelu rodziny wielopokoleniowej
i coraz częściej potrzebujemy, aby ktoś odebrał nas ze szpitala, aby
przyszła pielęgniarka, żeby ktoś zrobił nam zakupy. 10 – 20 lat temu
dominował taki model rodziny, w którym dzieci opiekowały się osobami starszymi. Teraz takich sytuacji jest coraz mniej, i dlatego coraz
większą popularnością cieszą się ubezpieczenia assistance, czyli takie,
które zapewniają doraźne wsparcie w trudnej sytuacji, takie jak np.
transport ze szpitala do domu czy do przychodni, drobne zakupy i ułatwienie podawania leków, czy inne tego typu sytuacje. Zaś ubezpieczenie z kartą apteczną, to jest jak mi się wydaje, właśnie ten trend, o któ43

rym wspominała pani rzecznik mówiąc, że ubezpieczenia zdrowotne to
jest to, o czym powinniśmy myśleć, mówiąc o osobach starszych. Jest
to ubezpieczenie pozwalające w sytuacji, kiedy ktoś był w szpitalu w ramach nieszczęśliwego wypadku lub operacji chirurgicznej, na zakup
leków w aptece za określoną kwotę pieniędzy, uzależnioną od umowy
ubezpieczenia. To bardzo ważny, jak mi się wydaje, rodzaj ubezpieczenia, gdyż dotychczas większość ubezpieczeń polegała na wypłaceniu
określonej kwoty pieniędzy. I te pieniądze można było spożytkować na
różne rzeczy. W tym przypadku ubezpieczenie jest wsparciem i ma dedykowany kierunek – na leki. Bo co z tego, że ktoś był w szpitalu, jeśli
potem powie, że nie stać go na leczenie. Ponieważ mówimy o grupie
osób, które są już na emeryturze, których dochody są relatywnie niższe
niż w momencie zatrudnienia, to wydaje się, że ten kierunek wsparcia
jest bardzo pożądany.
I na koniec chciałam Państwu przekazać trochę danych statystycznych. Ludność Polski powyżej 50 roku życia wg GUS to ponad 7,5
mln osób, w tym 3 mln 300 tys. powyżej 65 roku życia. Ofertą indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia objętych jest w Polsce 2/3 Polaków
powyżej 50 roku życia, a powyżej 65 roku życia ponad połowa.
Można więc stwierdzić, że jest to produkt masowy, który wykazuje
dużą potrzebę ubezpieczania się przez osoby starsze, pokazuje też,
że wsparcie na poziomie kilku czy kilkudziesięciu tysięcy złotych jest
bardzo potrzebne i oczekiwane.
W podsumowaniu pozwalam sobie stwierdzić, że nasza oferta jest
różnorodna i dostosowana do różnych grup wiekowych, ale także, że
to klient może decydować o tym, jaka jest jego forma ubezpieczenia.
Będę też podkreślała, że oferta to jest jedno, a potrzeby to drugie.
Ważne, żeby wybrać takie ubezpieczenie, które jest nam w danym momencie i w naszej sytuacji życiowej potrzebne. Dziękuję.
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Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Dziękuję bardzo. Taką potrzebą, która się teraz pojawia i jest coraz większa, jest ubezpieczenie opiekuńcze. Nie tylko szpitalne. I tutaj
ubezpieczyciele prywatni w Polsce, ale również za granicą, podchodzą
do tego z dużą rezerwą. Ale są też i dobre przykłady w Europie, np. we
Francji, gdzie tego typu ubezpieczeniem prywatnym objętych jest 30%
osób starszych. Jest to wobec tego, jak się okazuje, na pewnych warunkach możliwe – mówię to jako człowiek pracujący w grupie roboczej nad ustawą o pomocy osobom niesamodzielnym. I bardzo byśmy
chcieli, żeby oprócz tego produktu, który my przygotowujemy, tzw.
czeku czy bonu opiekuńczego istniała możliwość doubezpieczenia się
na prywatnym rynku. To jest nowa potrzeba, bo o ile osób do 65 roku
życia przybędzie w Polsce do roku 2035 o 67%, 68%, o tyle osób po 80
roku życia, których dotyczy najbardziej opieka, przybędzie 100%. To
z jednej strony pokazuje, że otworzy się jakiś rynek, na co chciałbym
zwrócić uwagę ubezpieczycielom. Oczywiście to nie jest łatwe, dlatego
że ryzyko niesamodzielności rośnie wraz z wiekiem. I to niekoniecznie
muszą być tanie produkty. Ale jak się rozmawia z osobami starszymi,
to jednym lękiem, którym się ciągle dzielą jest lęk przed niedołężnością, przed zależnością od innych. I to jest jakieś wyzwanie, także dla
ubezpieczycieli. Państwo tu pokazujecie ubezpieczenie szpitalne, bo
ono prawdopodobnie w późnym wieku jest krótkie. Potem natomiast
zaczynają się już zakłady innego typu, nie szpitalne, a zakłady opiekuńcze, opiekuńczo-pielęgnacyjne, domy pomocy społecznej, a zwłaszcza
ta przez wszystkich oczekiwana opieka w domu, która musi być, tak jak
pani słusznie zauważyła, ze względu na zmianę naszej sytuacji rodzinnej, uzupełniana przez usługi domowe. To w Polsce raczkuje, będziemy
prowadzić rozmowy w tym zakresie, i mam nadzieję, że takie produkty
będą zachętą dla ubezpieczycieli.
Poproszę teraz panią Krystynę Lewkowicz, reprezentującą Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jesteśmy w Senacie, tym
bardziej miło mi powiedzieć, że Senat uchwalił z inicjatywy tu obecnej
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pani Lewkowicz rok 2012 rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
które są absolutnym światowym fenomenem. I fenomenem w Polsce.
Kiedy piszemy, choćby w strategii Polska 2030, że kapitał społeczny
trzeciej generacji jest niższy niż innych generacji, to akurat największy
przyrost wśród organizacji pozarządowych notujemy w organizacjach
seniorskich. To znaczy, że coś zaczyna się budzić, że zmienia się świadomość seniorów. Bardzo proszę.

Krystyna Lewkowicz

Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Bardzo dziękuję za tę zapowiedź. Istotnie możemy powiedzieć, że
rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który zaczął się i został uhonorowany uchwałą Senatu RP przejdzie do historii, bo obfitował w tak
wielkie dokonania, wręcz historyczne, że możemy sobie wspólnie pogratulować, że taki rok mamy za sobą. Ale spotkałam się z panem senatorem przed tą konferencją i uznaliśmy wspólnie, że z jednej strony
Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku się kończy, a nasza praca właściwie dopiero się rozpoczyna, ponieważ rok kończymy tzw. paktem na
rzecz seniorów. Jest to bardzo obszerny dokument, w którym chcemy pokazać własną wewnętrzną strategię, bo seniorzy Uniwersytetów
Trzeciego Wieku to nie są osoby, które stoją z wyciągniętą ręką i czekają na wsparcie państwa, czy na opiekę państwa, tylko to jest środowisko,
które samo kształtuje swoje otoczenie. W związku z tym pokazujemy
w tym pakcie wewnętrzną strategię, nasze plany, nasz program działania i dopiero na końcu oczekiwania i postulaty pod adresem władz.
Będziemy niedługo, bo 19 listopada 2012 r. dyskutowali nad przyjęciem
tego paktu, a zarazem nad metodami jego realizacji. Tyle wstępu.
Proszę Państwa, istotnie ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku
rozwija się najbardziej dynamicznie ze wszystkich zjawisk społecznych. W ostatnim dziesięcioleciu liczba Uniwersytetów podwoiła się.
W marcu ogłosiliśmy Polsce i światu, że mamy 385 Uniwersytetów. Ta
informacja wywołała wielkie poruszenie. Dzisiaj, zaledwie po kilku
miesiącach mamy już 410 Uniwersytetów. Przyznam szczerze, nie nadążamy już za uzupełnianiem tej statystyki, bo gdzie nie pojedziemy,
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to okazuje się, że powstały nowe Uniwersytety. Co można powiedzieć
o roli Uniwersytetów w świetle dzisiejszej dyskusji? Z jednej strony
są to dla osób starszych instytucje zaufania publicznego. Seniorzy
przychodzą do Uniwersytetów z pełnym zaufaniem, bo tam uzyskują
niezwykle szeroką ofertę, nie tylko edukacyjną, ale integracyjną, rehabilitacyjną, opiekuńczą, rzecznictwa interesów, można by długo wymieniać. A zatem Uniwersytety Trzeciego Wieku stały się dla osób
starszych instytucjami zaufania publicznego. Przez to samo stały się
nader atrakcyjnymi partnerami dla Funduszu Hipotecznego „Dom”
i tym podobnych. Jesteśmy dla tych instytucji szalenie atrakcyjni. Jesteśmy wprost zalewani ich ofertami, proponują bezustannie, że ktoś
przyjdzie i oświeci nas swoją wiedzą. My na szczęście podchodzimy
do tego z dużą rezerwą, dlatego, że nie mamy żadnych złudzeń, że nie
o naszą wiedzę chodzi, ale o potencjalnych klientów, ponieważ Uniwersytety Trzeciego Wieku stanowią 100% grupy docelowej, którą jest
zainteresowana taka instytucja. A zatem nie ma tak dobrego miejsca jak
UTW. Nawet telewizja nie jest tak dobra, bo reklamy oglądają zarówno dzieci, jak i młodzież. Czasem też nikt ich nie ogląda. Natomiast
tu, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku odnaleźć można ten najbardziej
podatny grunt dla reklamy, czy też kryptoreklamy produktów, o których była tutaj mowa. Uniwersytety Trzeciego Wieku od dawna już
do swojej oferty programowej włączają edukację w zakresie finansów.
Różnie to nazywamy – poduszką finansową, bezpiecznymi finansami
dla Uniwersytetów. Z dużym uznaniem mogę powiedzieć, że jej finansowanie pośrednio idzie właśnie z banków. Mój Uniwersytet działający
na SGH w Warszawie także realizuje taki program edukacyjny, który
jest finansowany przez Fundację, ale ta fundacja ma źródła finansowania w jednym z czołowych banków działających w Polsce. I dobrze,
że taka edukacja ma miejsce, ponieważ w mojej ocenie jest to edukacja
rzetelna. Podczas gdy nie zawsze rzetelne są, to co tutaj panie mówiły,
reklamy i nie zawsze rzetelne są te oferty, które docierają do Uniwersytetów Trzeciego Wieku. I chciałabym bardzo mocno podkreślić, to,
co jest jedną z idei UTW – a mianowicie, że profilaktyka powinna
być przed interwencją. Czyli nie zbierajmy rozlanego mleka, tylko starajmy się wyedukować seniorów tak dalece, żeby nie padali ofiarami
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niedozwolonych czy też niezbyt uczciwych praktyk pojawiających się
na rynku finansowym. I tutaj rola edukacji jest nie do przecenienia.
Przychodzą do Uniwersytetów wciąż nowi słuchacze, a zatem trzeba
ponawiać rzetelną, powtarzam – rzetelną ofertę edukacyjną dla osób
starszych. I tak jak w Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku naszemu środowisku udało się podjąć znakomitą, bezpośrednią współpracę
z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (nigdy takiej bliskiej i takiej
efektywnej współpracy do tej pory nie było), tak myślę, słuchając tutaj Państwa, że mamy wiele do zrobienia, i rekomenduję serdecznie
i Rzecznikowi Ubezpieczonych, i rzecznikom innych instytucji, żeby
byli otwarci na współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, i żeby
nawiązywali bezpośrednie kontakty z nami. Bo nie chcemy, by seniorzy
byli edukowani przez Fundusz Hipoteczny Dom, natomiast chętnie
w naszym Uniwersytecie będziemy widzieli Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Ubezpieczonych. Bo to jest zupełnie inna ranga
i to jest zupełnie inny podmiot szkolący. Mamy wtedy gwarancję, że
ta wiedza będzie prawdziwa, będzie rzetelna, i że rzeczywiście będzie
szła w kierunku ochrony praw osób starszych, a nie wykorzystania ich
naiwności. Ja jestem bardzo ostrożna, tak jak powiedziałam, z wpuszczaniem do Uniwersytetów przypadkowych firm, dlatego, że my jako
ich liderzy bierzemy odpowiedzialność za to, co słyszą u nas słuchacze.
A ponieważ nasz autorytet, nasza instytucja ma większą siłę przebicia,
jeżeli chodzi o informacje, to można powiedzieć, że na nas ciąży większa odpowiedzialność za to, czego słuchacz u nas się dowie, niż to,
czego się dowie w reklamie. To jest jego sprawa, czego chce słuchać
w reklamie i co chce przyjąć z tej reklamy. Natomiast nie jest nam już
obojętne, co usłyszy w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Ja sama miałam
niezliczoną ilość propozycji od Funduszu Hipotecznego „Dom”, ani
razu u mnie ten Fundusz nie wystąpił z żadnym programem „edukacyjnym”, ponieważ przygotowywałam się do rozmów z jego przedstawicielami i zadawałam pytania, na które odpowiedź z ich strony była,
delikatnie mówiąc, daleko niesatysfakcjonująca. W związku z tym, jeżeli
mnie nie przekonano, ja również nie będę narażała swoich słuchaczy.
Przechodzę teraz do kolejnej kwestii. Panie przewodniczący, szanowni Państwo – otwórzcie się na kontakty z takimi organizacjami
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przedstawicielskimi, jakim jest na przykład Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy inne organizacje przedstawicielskie, prężnie działające struktury regionalne nieformalne np.
Forum Wielkopolskie, Forum Małopolskie… To są organizacje nieformalne, zrzeszające Uniwersytety Trzeciego Wieku, ale przez to, że
działają na jednym terenie, że ich przedstawiciele się często widują, że
mają bezpośrednie kontakty, są szalenie dobrym zjawiskiem w zakresie
przepływu informacji o edukacji. I jeśli mówimy o edukacji, to ona
powinna być właśnie na poziomie słuchaczy UTW. Mówiliśmy tutaj
także o doradcach finansowych. A więc pojawia się jakaś usługa, która
także musi być na wysokim poziomie i musi być rzetelna. I również
tutaj oferta współpracy z tymi organizacjami przedstawicielskimi może
pomóc w wypracowaniu programu edukacyjnego nie dla seniorów, ale
dla tych doradców, bo skoro mają doradzać innym i mają przestrzegać
innych przed czyhającymi niebezpieczeństwami, muszą mieć określone
kwalifikacje, dużo wyższe niż przeciętny uczestnik rynku finansowego.
Więc gdybyśmy wspólnie, właśnie z tymi organizacjami, które zabierały
tutaj głos, opracowali program szkoleniowy dla takich doradców finansowych, to moglibyśmy następnie umiejscowić ich w Uniwersytetach
Trzeciego Wieku jako strukturę wolontariuszy udzielających pomocy
seniorom, którzy mają problemy.
Seniorzy żyją obecnie głównie w rodzinach jednopokoleniowych.
Co to oznacza? Że albo w ogóle są sami w domu, w gospodarstwie
domowym, albo mają tylko współmałżonka. A zatem jeżeli pojawia
się problem – wziąć kredyt czy nie, ulokować czy trzymać je w domu,
czy jeszcze w jakiś inny sposób rozporządzić swoim majątkiem, to taka
osoba musi mieć możność zasięgnięcia rzetelnej porady. I gdzie taka
osoba ma się zgłosić, skoro żyje samotnie, ma w domu tylko telewizor,
i z tego telewizora czerpie wiedzę? Oczywiście, jeżeli jest słuchaczem
UTW, to może tam poszerzać swoje horyzonty. Ale wiele osób nie jest.
W naszym środowisku jest zrzeszonych około 120 tysięcy słuchaczy.
To jest przecież kropla w morzu, jeżeli chodzi o społeczność osób
starszych. To jest ogromny ruch, prężny, ale on nie wyczerpuje, nie
obejmuje całego środowiska osób starszych. W związku z tym, czym
więcej będzie takich doradców, do których będzie można przyjść i się
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poradzić, tym lepiej. Może kiedyś stać nas będzie na otwarcie punktów
konsultacyjnych w każdym mieście, gdzie przy udziale samorządów będzie można stworzyć takie stanowiska pracy. I już wtedy powinni tam
pracować profesjonalni prawnicy, którzy mają naprawdę duży zasób
wiedzy. I w tym kierunku idźmy. A ja tylko mogę postawić do dyspozycji Państwa swoją osobę i inne organizacje senioralne.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Dziękuję bardzo. A więc nie brakuje nam partnerów do działania.
Pamiętajmy, że dzisiejsi seniorzy to także spora grupa ludzi gruntownie wykształconych, również w finansach. I niewiele trzeba, by mogli
pełnić funkcje społecznych doradców finansowych. I przyjmujemy
oczywiście z wielką nadzieją tę ofertę. Myślę, że członkowie Zespołu
się zgodzą się z tym, że powinniśmy bardzo sprzyjać i zachęcać do
tego, by stworzyć w Polsce taką sieć społecznych doradców finansowych. Rzeczywiście seniorzy ufają bardziej tym, którzy mają podobne
doświadczenia. Jeśli to będą ich rówieśnicy, którzy przeszli odpowiednie szkolenia, którzy powiedzą – tędy nie chodźcie, i na to zwracajcie
uwagę, z tego korzystajcie – i będą rozpowszechniali materiały i dobrą wiedzę, to myślę, że z korzyścią dla uczciwych graczy na rynku
i z korzyścią dla samych seniorów zrobilibyśmy coś konkretnego. Także
dziękuję za tę propozycję. Będziemy się w nią na pewno angażować.
Dzisiaj oprócz UTW takim medium, które cieszy się ogromnym autorytetem jest telewizja, zwłaszcza telewizja publiczna. I ona może być,
i powinna być nośnikiem wiedzy o coraz bardziej skomplikowanym
świecie, świecie finansów, zwłaszcza dla osób starszych, siedzących
przed telewizorami. Dlatego poprosimy pana Macieja Reszczyńskiego,
dyrektora Biura Koordynacji Programowej TVP, by powiedział czy
telewizja publiczna przewiduje działania w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i z zakresu finansów publicznych, ofert finansowych
w swoim programie. Bardzo proszę panie dyrektorze.

Maciej Reszczyński

Dyrektor Biura Koordynacji Programowej TVP
Dziękuję bardzo, Panie senatorze. Dziękuję za zaproszenie w imieniu Telewizji Polskiej. Dzień dobry Państwu. To zaproszenie tym bardziej nas cieszy, że Telewizja, która tutaj już kilka razy była wymieniana
z jednej strony obarczona jest przez ustawodawcę obowiązkiem informowania, edukowania bez wyłączeń wiekowych, a więc całego społeczeństwa, a z drugiej strony w ostatnich czasach przymus ekonomiczny
zmusza telewizję do puszczania niektórych z tych reklam, o których
dzisiaj była mowa. Postaram się w paru słowach nakreślić Państwu tło
aktywności telewizji w temacie dzisiejszego spotkania i zaproponować,
w jaki sposób telewizja może być w tym zakresie użyteczna. Rzeczywiście, tak jak tutaj wspomniał pan przewodniczący, jeżeli chodzi o profil
widowni Telewizji Polskiej, ze wszystkich badań wynika, że Telewizja
Polska pozostaje dla osób starszych głównym źródłem informacji. Nie
żadna inna, tylko właśnie telewizja publiczna. Tutaj w grę wchodzą
przyzwyczajenia, profil programu. Nasze programy trafiają lepiej lub
gorzej dla telewizji z ekonomicznego punktu widzenia, do widowni
starszej. I telewizja doskonale sobie zdaje sprawę z roli, jaką ma pełnić,
i stara się jak może wypełniać te zadania. Oczywiście my nie staramy
się dzielić społeczeństwa na starszych i młodszych. Naszym zadaniem
jest podnoszenie świadomości społecznej i zdolności radzenia sobie
z rzeczywistością wszystkich naszych widzów. Ale szczególną troską
w telewizji – mówię to na podstawie kolegiów programowych, rozmów, których jestem uczestnikiem – odnosimy się do tematyki osób
starszych. Przy czym chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że czasem podnosi się fakt, że w telewizji nie ma specjalnych programów dla
osób starszych. Jest to słuszny lub niesłuszny – w pewnym stopniu –
wybór Telewizji Polskiej. Nie chcemy tworzyć wydzielonej przestrzeni
programowej. Uważamy, że znacznie pożyteczniejsze, jeżeli weźmiecie
Państwo na przykład programy telewizji śniadaniowej, jest włączenie
tematów istotnych dla starszego widza w tok tego gotowania i rozmów
o modzie niż tworzenie, przepraszam za określenie, jakiegoś getta wiekowego. Czasem udaje nam się, ostatnio dzięki różnego rodzaju fun51

duszom europejskim wyprodukować specjalne programy, na przykład
poświęcone aktywności. Taki program „Aktywni 50+” jest w tej chwili
w TVP Info, jest w nim mowa o ludziach starszych, w wieku 50+,
ale kompetentnych, twórczych, aktywnych, umiejętnie korzystających
z nowej technologii i z możliwości, jakie dzisiaj przed nimi stoją. Nasza oferta programowa dla osób starszych koncentruje się tam, gdzie
mamy, brzydko mówiąc, nadreprezentację starszych widzów, zwłaszcza
w ośrodkach regionalnych TVP. Pozwolę sobie przesłać panu przewodniczącemu listę tych programów, bo ośrodków regionalnych jest
16. Ta lista może się okazać pożyteczna, np. jako kontakt dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku w upowszechnianiu działalności. Natomiast tematy, niestety ostatnio za sprawą pewnych podejrzanych przedsięwzięć
i nieodpowiedzialności wobec starszych wiekiem klientów, pojawiają
się coraz częściej w naszych programach informacyjnych. I wielokrotnie, jeżeli zwrócą Państwo uwagę, w Teleekspresie, w Wiadomościach,
w Panoramie czy na TVP Info – mówimy na ten temat. I chcę też Państwa zapewnić, że zespoły redakcyjne zdają sobie sprawę z potrzeby zastosowania większej czcionki. To w języku telewizji oznacza zwolnienie
szalonego czasem tempa czytania, przedstawienie grafiki. Nie mówię,
że jest idealnie. Pracujemy na przykład teraz bardzo intensywnie nad
zwiększeniem elementu graficznego, to znaczy ilustrowania tematów
ekonomicznych nie tylko dla starszego widza planszami, i to takimi,
które są widoczne na ekranie dłużej niż 3 sekundy. Te same zasady
dotyczą tematów z zakresu ekonomii i finansów i nasi dziennikarze
odnotowują nowe zjawiska, nowe produkty.
Przygotowując się do tego spotkania całkiem przypadkowo tydzień
temu podczas wieczornych wiadomości w niedzielę, trafiłem na pojawiający się nie po raz pierwszy temat odwróconej hipoteki, i uważam,
że przedstawiony był w sposób przystępny. Nic nie ujmując ani UTW,
ani żadnej z reprezentowanych tu organizacji, muszę powiedzieć, że
w dobry dzień wiadomości TVP ogląda 5 mln ludzi. To jest wielki
potencjał, a zarazem wielka odpowiedzialność. Także to postawiłbym
po stronie plusów. I chciałbym powiedzieć też, że Telewizja Polska nie
może w swojej działalności wyręczyć stosownych urzędów i organów
państwa w dziedzinie kontroli i dozoru. Ukazują się u nas, właśnie
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w atrakcyjnym czasie antenowym reklamy, których ja osobiście nie
polecam osobom starszym, a mojej mojej 83-letniej mamie mówię,
żeby nie wierzyła temu, co tam jej się proponuje. Natomiast, ponieważ
Telewizja Polska znajduje się w nienajlepszej kondycji finansowej, jesteśmy w takim przymusie ekonomicznym, że reklamy tego typu będą się
pojawiać. Nie tylko programy rozrywkowe, ale także duża część naszej
działalności informacyjnej jest finansowana z wpływów reklamowych,
z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę. Tym bardziej jesteśmy otwarci
na propozycje kampanii społecznych adresowanych do osób starszych.
Chciałbym podkreślić z całą mocą, że jesteśmy otwarci na propozycje
w tej mierze i deklarujemy wolę pełnej współpracy i całkowitą otwartość na głos doradczy środowiska osób starszych w odniesieniu do
tego, co robimy. Osoby starsze stanowią przecież gros widowni Telewizji Polskiej. Nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeżeli powiem Państwu,
że przeciętny widz Telewizji Polskiej to osoba w wieku 50+, mieszkająca w mieście poniżej 100 000 mieszkańców, do tego jeszcze osoba
płci żeńskiej. I jeszcze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o reklamy. Mamy
obowiązujące nas procedury – po pierwsze TVP nie może emitować
reklamy, która by nie była zgodna z obowiązującym prawem. Po drugie
mamy procedury kolaudacyjne, natomiast nie mamy możliwości zweryfikowania reklamy w zakresie treści, za które odpowiedzialność ponosi
reklamodawca. I jeszcze na zakończenie chciałem podkreślić, że nasz
kraj należy do tych oświeconych demokracji europejskich, gdzie osoby
w wieku 75 i wyżej są zwolnione z obowiązku opłaty abonamentowej.
I tak powinno być, to jest europejski standard. Natomiast gdzieś w tym
procesie ustawodawczym czegoś zabrakło i w odróżnieniu od innych
państw, które to rozwiązanie wprowadziły, takich jak np. Wielka Brytania, nie pomyślano o zrekompensowaniu z budżetu skarbu państwa
tej sumy. Jeżeli przyjmiemy, że w Polsce z obowiązku abonamentowego
jest zwolnionych 2,5 mln osób, milion gospodarstw domowych, to jest
to luka wielkości około 200 mln złotych. A przecież działalność misyjna czy oświeceniowa, do której telewizja została powołana, musi też
z czegoś być finansowana. To taka refleksja na zakończenie. Dziękuję.
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Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Prawdę mówiąc nie jesteśmy rozczarowani tym ostatnim zdaniem
– my parlamentarzyści. Bo pewnie się spodziewaliśmy, że tak będzie.
Chociaż wydaje mi się, panie dyrektorze, że budową takiej kampanii społecznej, wielcy operatorzy na rynkach finansowych powinni być zainteresowani, gdyż u jej podstawy leży, o czym już wcześniej wspomniałem,
przywrócenie zaufania. Bo nawet nie budowa, ale przywrócenie zaufania
do instytucji finansowych leży w interesie tych instytucji. Wydaje mi się,
że jest to dobry moment, żeby myśleć o takiej pozytywnej kampanii i że
tam należy też szukać kapitału, który jest potrzebny telewizji. By te kampanie miały formę atrakcyjną, trafiały do właściwych odbiorców, dziś
już rzadko się to robi w takiej formie wprost, raczej wplata się w jakiś
serial, stanowiący element codziennego życia seniorów. I można pokazać
nawet w formie bardzo dramatycznej do czego takie nieuczciwe praktyki
prowadzą. Można pokazać też dobrego, rzetelnego akwizytora, który coś
pomaga przezwyciężyć i robi coś dobrego.

Maciej Reszczyński

Dyrektor Biura Koordynacji Programowej TVP
Jeżeli można Panie senatorze – wiemy, że to pokolenie mojej mamy
nie tylko wzrastało z Telewizją Polską, ale też z kilkoma markami, które
darzy większym zaufaniem. Moja mama całe życie ubezpieczała się,
ubezpiecza i ubezpieczać będzie w PZU. Ich bankiem było raczej PKO
niż coś innego, i myślę, że znowu, bez wskazywania palcem …

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Panie dyrektorze, jeśli w jakiś tam sposób Parlamentarny Zespól
mógłby pomóc w zyskaniu poparcia dla idei takiej kampanii, to myślę,
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że nie ma przeszkód, żebyśmy się w to włączyli. A teraz czas na dyskusję i przede wszystkim chciałbym zaprosić do niej naszych parlamentarzystów, ale też i gości, którzy się jeszcze nie wypowiadali. Ale widzę,
że tak ad vocem od razu pani Aleksandra Wiktorow. Proszę bardzo.

Aleksandra Wiktorow

Rzecznik Ubezpieczonych
Dziękuję bardzo. Ja oczywiście nie w sprawie programów telewizyjnych, aczkolwiek wiem z własnego doświadczenia, że zainteresowanie
problematyką poradniczą jest naprawdę olbrzymie, wszędzie i zawsze.
Wiem to również z pracy mojego urzędu – Biura Rzecznika Ubezpieczonych, w którym pracuje razem ze mną 37 osób. Wpłynęło do nas
15 tysięcy skarg na piśmie, z prośbą o interwencję, do tego kilkanaście
tysięcy maili, na które możemy tylko odpowiadać poradniczo, czyli co
można zrobić, gdzie się zwrócić itp. Codziennie są też pełnione dyżury
telefoniczne, i to jest kolejne kilkanaście tysięcy skarg. Więc widać, jak
to jest dużo. Chciałam tu powiedzieć, jak niektóre kraje radzą sobie
z tymi usługami finansowymi. Mianowicie nie podpisuje się umowy
tego samego dnia, kiedy się przyszło. Tylko jest okres, po jakim można
tę umowę dopiero podpisać. Ale najpierw wziąć do domu, przeczytać
uważnie, zapytać zaufane osoby itd.
Moi pracownicy, mimo iż mają dużo pracy, są gotowi chodzić na
wszelkie spotkania i chętnie takich informacji, porad jak zachować się,
co robić itp. zawsze udzielają. Jestem też pełna podziwu dla PZU, który
ma produkty łatwe i proste, w przeciwieństwie do innych instytucji.
Ponadto ta edukacja, o której tu wszyscy Państwo mówiliście, jest niezwykle istotna, bowiem ludzie najchętniej słuchają osób bezstronnych,
kogoś niezwiązanego z konkretną instytucją finansową. Ale oczywiście
wszystkie możliwości, i Uniwersytetów Trzeciego Wieku i rozmaitych
kół można wykorzystywać, i tym zawsze będą się ludzie interesowali.
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Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Kontynuujemy dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Frelichowski.

Ireneusz Frelichowski

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora
Szanowni Państwo, może rozpocznę od telewizji. Kiedyś w programie w regionalnej telewizji bydgoskiej była audycja dla seniorów – raz
w tygodniu, 45 minut. Zginęła, nie ma śladu. A była to bardzo ważna
dla nas audycja, ponieważ pokazywała nie tylko działalność zespołów
działających w klubach seniora, ale mówiła również o problemach seniorów i różnych grup związanych z seniorami, np. harcerzy-seniorów.
To była to bardzo dobra audycja, i mimo, że była bardzo potrzebna
– zginęła.
Druga sprawa – otrzymaliśmy ostatnio od Rzecznika Praw Obywatelskich poradnik. Jest to bardzo dobre wydawnictwo prawne dla
seniorów. I myślę, że takie wydawnictwo mogłoby się ukazać po dzisiejszym naszym spotkaniu. Może w mniejszym zakresie, ale byłoby to
potrzebne. Bo seniorzy z takich publikacji korzystają.
Reprezentuję Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora, Radę Seniorów przy prezydencie miasta. Moje stowarzyszenie jest również współorganizatorem Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym
uczestniczy 1200 słuchaczy – i proszę Państwa – również do mnie
przedstawiciele Funduszu Hipotecznego „Dom” nachalnie przychodzili i chcieli robić spotkania. Myśmy do nich nie dopuścili, natomiast
kilka dni później w miejscu, gdzie przychodzą seniorzy znaleźliśmy
ogłoszenie, że w siedzibie Funduszu odbędzie się szkolenie na temat
wykorzystania oleju. Dzisiaj jadąc do Warszawy przeczytałem w prasie,
że w kinie Adria będzie wyświetlany film, a patronat nad tym przedsięwzięciem przyjął Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oraz Fundusz Hipoteczny Dom. Tak szuka się klientów, bo przecież
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w końcu seniorzy jednak w jakiś sposób przyjmą to do wiadomości,
jeśli się stale będzie im to przypominało. Proszę Państwa, od pewnego
czasu mówię, że może należałoby jednak powołać Rzecznika Praw
Seniora. Bo seniorów jest coraz więcej. Mniej więcej dwa lata temu
zgłosiłem to po raz pierwszy. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi,
i prosiłbym bardzo, żeby tą sprawą się zająć. Bo skoro jest Rzecznik
Praw Dziecka, skoro są inni rzecznicy, to dlaczego nie ma Rzecznika
Praw Seniora? Bo jednak byłaby to obrona interesów tej grupy osób.
I proszę Państwa, działanie ze strony organizacji np. konsumenckich
powinno być szybsze, bo ja też już czytałem na temat zastrzeżeń do
wzorca stosowanych umów, również tych innych zastrzeżeń, ukazało
to się w maju czy w lipcu na stronie internetowej, a do dzisiaj w dalszym ciągu banki i ubezpieczyciele działają tak jak działali. I coraz
więcej jest organizacji, które zajmują się ubezpieczeniami i finansami.
Dziękuję bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Dziękuję. Kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę
uprzejmie.

Agnieszka Wachnicka
Ministerstwo Finansów:

Chciałabym jeszcze odnieść się do kwestii kampanii społecznych,
kampanii informacyjnych. Chciałabym Państwa poinformować, że
w dniu 19 listopada 2012 roku startuje kampania informacyjna, szeroko zakrojona kampania społeczna. Ona wprawdzie nie będzie wyłącznie adresowana bezpośrednio do osób starszych, ale będzie to
kampania adresowana do całego społeczeństwa, i ona w świetle ostatnich wydarzeń, będzie poświęcona głównie lokowaniu oszczędności
i korzystaniu z usług bankowych i parabankowych. To będzie kampania, w którą włączyło się wiele instytucji, jest ona koordynowana
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przez Narodowy Bank Polski, ale również włączyło się Ministerstwo
Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego, prokuratura, policja,
szereg innych instytucji. Kampania będzie składała się z jednej strony
z telewizyjnych spotów reklamowych, które będzie emitować właśnie
Telewizja Polska, a z drugiej strony również z materiałów, które będą
się ukazywać w prasie codziennej, i to w takiej prasie, która trafia do
szerokiego spektrum odbiorców. Ale będzie również tej kampanii dedykowana strona internetowa, która będzie już stale funkcjonować,
i na której będą umieszczane informacje, co do tego, gdzie lokować
oszczędności, w jaki sposób lokować oszczędności, żeby to było bezpieczne, na co należy uważać. Będą najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, czyli to, z czym najwięcej mamy wątpliwości. Będą informacje o tym, jaka działalność jest zgodna z prawem, a jaka nie, będą
również odniesienia chociażby do listy ostrzeżeń publicznych Komisji
Nadzoru Finansowego, ale w takim szerokim ujęciu. Oczywiście to jest
początek, ale mam nadzieję, że ta kampania będzie dalej uzupełniana
i kontynuowana. Dziękuję.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Chyba tylko można powiedzieć: brawo, nareszcie i czekamy. Bardzo proszę.

Zofia Niczke

Fundacja Emeryt
Po pierwsze, chciałam bardzo podziękować za zaproszenie. Z radością przyjęłam wypowiedź przedstawiciela Telewizji Polskiej, że mając
50 lat już się zalicza do seniorów. Organizacja Narodów Zjednoczonych starość liczy od ukończenia 60 lat. I jest to jeszcze młoda starość,
bo potem jest długowieczność i stara starość. Ale skojarzyłam tak te 60
lat Telewizji Polskiej, ze wspólnym starzeniem się. I w związku z tym
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myślę, że seniorzy polscy będą mogli od tej „swojej” telewizji, z którą
razem rośli i razem się starzeją trochę więcej oczekiwać. Jakoś tak nie
umiałam sobie przypomnieć żadnej kampanii społecznej na temat seniorów. Ale może ona była, a ja nie zauważyłam.
Chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo ważną rzeczą dla seniorów,
o czym koleżanka Lewkowicz z UTW już mówiła, jest edukacja oraz
to, kto ją robi. Bo ja nie chcę powiedzieć, że seniorzy są specyficzną
grupą. Ja bym wolała mówić – szczególną grupą. I dlatego jest potrzeba przekazywania informacji przez określone osoby, w szczególny
sposób i w szczególnych miejscach. Bo seniorzy, tak jak mówią nasz
uniwersytet, idąc do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mówią – nasz
klub, nasza fundacja. I tam przyjdą ze wszystkim, z każdym swoim problemem. I gdyby na przykład częściej w takich mediach publicznych,
które seniorzy oglądają, uczulano, że jeśli jakikolwiek dystrybutor przychodzi ze swoim produktem finansowym, telefonuje, namawia – to najpierw trzeba zasięgnąć niezależnej informacji, zapytać, porozmawiać,
pójść do najbliższego klubu, Uniwersytetu, zasięgnąć porady prawnej.
W Warszawie mamy ten komfort, że prawie wszystkie dzielnice mają
po kilka takich miejsc.
Bardzo chciałabym, żeby następna kampania społeczna uczulała
– nie spiesz się z decyzją, porozmawiaj, zasięgnij informacji. To już
byłoby ogromnie dużo. Miło mi się słuchało, że Uniwersytety Trzeciego Wieku, jak również Fundacja Emeryt mają zamiar zorganizować
od przyszłego roku także taki specjalistyczny kurs wiedzy praktycznej.
Jeszcze jedna gorzka refleksja na koniec –ja rozumiem, że w transformacji ustrojowej jest wiele do zrobienia, niektóre rzeczy trudno
przewidzieć, niemniej jednak nasze państwo środowisko osób starszych, tę grupę wiekową osób traktuje zbyt po macoszemu. Myślę,
że wspólnymi siłami powoli to się udaje zmieniać. Pan Frelichowski
mówił o Rzeczniku Praw Seniorów. A ja chciałabym powiedzieć, że po
raz pierwszy wspólnym działaniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
Fundacji i Polskiego Związku Emerytów i Rencistów udało się w tym
roku powołać w Ministerstwie Polityki Społecznej Departament Polityki Senioralnej. Coś zaczyna się zmieniać. Dziękuję za uwagę.
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Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Dziękuję. Teraz pani senator Andżelika Możdżanowska i potem
pani poseł Iwona Kozłowska.

Senator Andżelika Możdżanowska
Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozwolę sobie powiedzieć kilka
słów. Otóż zaczynam swoją drogę polityczną, parlamentarną i tutaj
chciałam podziękować Panu przewodniczącemu za to, że taki zespół
istnieje...

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Proszę Państwa – do wiadomości, żeby nie było za skromnie – jeden z trzech w Europie.

Senator Andżelika Możdżanowska
To, że tutaj jestem zawdzięczam również seniorom, bo z seniorami
współpracuję od 15 lat. I to oni nauczyli mnie jednego – że na zaufanie
trzeba sobie zapracować. Zaufania nie dostaje się w prezencie. I jak
się ma zaufanie seniorów, bez różnicy czy się pracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, czy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, czy z Kołami Gospodyń Wiejskich, czy z każdą inną organizacją, która skupia tych wspaniałych, mądrych, kompetentnych,
twórczych ludzi, tak naprawdę celem jest jedno – wspólne działanie dla
dobra sprawy. Bo chcieć to móc. I to zawdzięczam tak naprawdę im.
I wiem jedno – że ta edukacja ekonomiczna potrzebna jest nie tylko
seniorom, potrzebna jest każdej grupie wiekowej. Bowiem uczestniczyłam ostatnio w konferencji ekonomicznej, na której podkreślono,
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że 63% Polaków przyznaje się do obaw związanych z brakiem kompetentnej wiedzy ekonomicznej, na różnych polach działania.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
To, co jest dobre dla seniorów, jest dobre dla wszystkich…

Senator Andżelika Możdżanowska
Ja nie ukrywam, że współpracuję i z Uniwersytetami Trzeciego
Wieku, i z innymi organizacjami, także w tej kwestii ekonomicznej.
Pracując jako wykładowca na uczelni ekonomicznej, często jestem proszona o wykłady. I ja z ogromną przyjemnością dzielę się swoją wiedzą. Seniorzy to są najlepsi studenci, z którymi się spotykam. Przede
wszystkim mają ogromną chęć posiadania wiedzy, zainteresowanie,
zadają mnóstwo pytań. Uważam też, że piszą najlepsze biznesplany ze
wszystkich studentów, z którymi się spotykam. Staram się korzystać
z doświadczenia i bogatej wiedzy seniorów łącząc solidarność międzypokoleniową, spotykając się nie tylko z pokoleniem 40+, 50+, 60+
itd., ale także 30+, mało tego, spotykają się mamy z małymi dziećmi
i z seniorami. I często jest tak, że ci seniorzy zostają z tymi małymi pociechami, a mamy idą na zakupy. To jest coś wspaniałego, my potrafimy
budować tę solidarność i chcemy z ich wiedzy i z tych chęci korzystać
jak najwięcej. A wiedza ekonomiczna to jest jeden z elementów naszego wspólnego działania, bo wspólnie możemy wiele osiągnąć. I tak
jak myślę, że wszystkie głosy tutaj są bardzo cenne, to powinniśmy
jeszcze wszyscy wziąć się do działania i dla dobra sprawy tworzyć takie
unormowania ustawowe, panie senatorze, za które my już jesteśmy
odpowiedzialni, żeby seniorom żyło się lepiej, godniej, i żeby uczyli te przyszłe pokolenia takiej normalności w polskiej rzeczywistości.
Dziękuję bardzo.
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Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Dziękuję. Pani poseł Kozłowska i potem pani poseł Okrągły.

Poseł Iwona Kozłowska
Szanowny Panie przewodniczący, szanowni goście – uczestnicy
tego spotkania. Poruszamy dzisiaj niezwykle ważne problemy – problemy dotyczące finansów seniorów. Bo, czy to ubezpieczenia, czy
kredyty hipoteczne, czy to opieka nad osobami starszymi, wszystko
wiąże się z finansami. Nie mówimy dzisiaj o Narodowym Funduszu
Zdrowia, aczkolwiek musimy także o tym pamiętać, bo to są bardzo
ważne elementy opieki nad osobami starszymi, powiązane z systemem
ubezpieczenia. Natomiast ja chciałabym dziś zwrócić uwagę szczególną na fakt, o którym mówiła pani Lewkowicz. Rzeczywiście sprawy
dotyczące doradców finansowych są niezmiernie istotne. Dlatego, że
seniorzy są żądni wiedzy. Ja też mam mamę, która jest seniorką i ona
chce wiedzieć. Tylko teraz trzeba pozyskać źródło wiedzy – takie źródło, które dotrze do osoby starszej, które będzie dla niej wiarygodne
i będzie dla niej bezpieczne. I w takim miejscu, gdzie osoba starsza
będzie się czuła rzeczywiście w tym kontakcie bezpieczna. Doradcy
finansowi to jest faktycznie doskonały pomysł. To jest pomysł na to,
aby korzystały z tego przede wszystkim Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Ale chciałabym zwrócić uwagę, że, pomimo iż rozwój Uniwersytetów
jest ogromny i tendencja jest wzrostowa, jednak w ośrodkach małych,
w małych środowiskach, na prowincjach tych uniwersytetów jeszcze
tylu nie ma, i zasięg nie jest też tak duży. Niestety. Przykro mi z tego
powodu, dlatego, że dostępu pomimo chęci aktywności – osoby starsze
nie mają. Ponieważ przez szereg lat byłam dyrektorem Domu Pomocy
Społecznej, w związku z tym mam tę wiedzę, i starałam się zapełnić
tę lukę poprzez to, że ten Dom Pomocy Społecznej, którego byłam
szefem, był takim centrum edukacji i spotkań osób starszych. I my tam
staraliśmy się te osoby edukować, osoby starsze – nie tylko naszych
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mieszkańców, ale z okolicy zapraszaliśmy nasze byłe pracownice, emerytki, rencistki, wszystkie osoby, które chciały się czegoś dowiedzieć.
To były spotkania z lekarzami, z policjantami, wszystkie dotyczyły
tego, co było związane z funkcjonowaniem i z życiem osób starszych.
I myślę, że można by było do tego, o czym pani mówi, wykorzystać
właśnie Kluby Seniorów, można by było wykorzystać spółdzielnie socjalne, które opiekują się osobami starszymi, i można by było wykorzystać właśnie ośrodki pomocy społecznej oraz opieki nad osobami
starszymi czy przewlekle chorymi, a także te dla niepełnosprawnych.
Myślę również, Panie Przewodniczący, że rozwiązania powinny być tutaj systemowe, dlatego że pomysłów jest mnóstwo, i to są bardzo dobre
pomysły. Ale ktoś musi nad tym panować i ktoś musi to koordynować,
i to organizować w terenie. Musimy docierać do każdego seniora – do
tego, który jest gdzieś na wsi, który ma problem z dojazdem, z wyjazdem, bo nikt go nie zawiezie na spotkanie Uniwersytetu. Można wykorzystać również Koła Gospodyń Wiejskich, które działają na terenach
wiejskich, w których osoby starsze, szczególnie kobiety, chętnie się
realizują. Ale można również do tego wykorzystać rady sołeckie, rady
parafialne. One wszystkie mogą ze sobą współdziałać. Jednak sądzę,
że należałoby to rozwiązać systemowo.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Na szczeblu centralnym mamy nareszcie partnera w postaci departamentu, który ma kształtować politykę senioralną…

Poseł Iwona Kozłowska
Na szczeblu centralnym tak, ale musimy teraz zejść na dół, bo
z góry, tutaj, na tym spotkaniu to pięknie wygląda, tylko ja jestem
praktykiem, i chcę wiedzieć jak to będzie funkcjonowało na dole, na
tym najniższym poziomie. Na pewno doskonałym rozwiązaniem jest
telewizja, bo tak jak wiemy, telewizja dociera do wszystkich seniorów.
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Moja mama też właściwie bez ustanku śledzi to, co się dzieje w kraju,
w polityce, a politykiem jest lepszym ode mnie. I wciąż mnie o coś wypytuje, jak czegoś niedowidzi czy niedosłyszy w telewizji. Myślę, że dobrym rozwiązaniem jest to, o czym powiedział pan dyrektor Reszczyński, a mianowicie telewizja regionalna. Dlatego, że każdy z regionów
ma swoją specyfikę. Ja jestem z województwa kujawsko-pomorskiego
i trudno, żeby porównywać je do południa kraju. Tam będą inne potrzeby seniorów, inne oczekiwania, bo tam są wykonywane inne zawody, tam są emeryci, renciści, którzy mają inny poziom wykształcenia,
inny poziom zawodowy, inne są ich oczekiwania. I tu można by było
wykorzystać Urzędy Marszałkowskie, które mają przecież finanse na
to, żeby realizować szereg swoich programów i projektów w telewizji.
Bo byłam kiedyś radną sejmiku i wiem, jak to może wyglądać.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
… i coraz częściej sprawy seniorskie mają w swoich strategiach.
Także my tylko podpowiadamy, panie dyrektorze, że pieniądze tak naprawdę na prowadzenie dobrej pracy na rzecz seniorów są w pobliżu.

Poseł Iwona Kozłowska
Tak. Różnie one są wykorzystywane, tutaj już nie chcę tego analizować. Można je świetnie wykorzystać na rzecz seniorów, czy to programów, czy kampanii na rzecz seniorów, uświadamiania, informowania
itd. Różna tematyka, czy to zdrowotna, czy finansowa – tych tematów
życie nam przytacza mnóstwo. Więc moja prośba jest taka, żebyśmy
zaczęli myśleć nad tym, jak to wszystko uregulować systemowo. Musi
być tutaj określony system, który wprowadzi te nasze pomysły w życie.
I wtedy będziemy stopniowo rozszerzać te nasze propozycje i wprowadzać je powoli w życie.
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Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Dziękuję za ten głos, tak jak i poprzedni. To, o czym teraz mówimy nie jest proste, bo proszę Państwa, gdy się myśli senior, ma się
oczywiście na myśli człowieka, ze wszystkimi jego sprawami. Można
powiedzieć, że nie ma takiej sprawy w życiu Polski, która nie odnosi się
do seniorów. Więc jest bardzo trudno to spiąć. Dlatego uznaliśmy, że
dla nas najważniejszą kwestią jest zapewnienie partycypacji seniorów
w kształtowaniu polityk na każdym szczeblu. Bo nie w tym rzecz, żeby
ktoś wymyślił coś za seniorów. Jeśli oni będą mieli wpływ na to, co się
dzieje, taki realny wpływ, to oczywiście dopną swego, i zrealizują to,
co uważają za ważne. Stąd też priorytet w naszej pracy uzyskała idea
tworzenia czy mnożenia Rad Seniorów. Mogę tylko poinformować
członków zespołu, że po naszym ostatnim spotkaniu z Radami Seniorów, których jest już w Polsce 21- być może się mylę, bo bardzo szybko
ich przybywa – po tym spotkaniu uzyskaliśmy poparcie Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji dla tego projektu. Ale będzie on włączony
do szerszej nowelizacji, która jeszcze w tym miesiącu zostanie złożona
w Sejmie. I tam ta kwestia zostanie uregulowana. Zastanawialiśmy się,
czy projekt rozpatrywać osobno, czy też włączyć do większej części.
Idziemy tą drugą drogą, ale kierunek jest prawidłowy.
Pani poseł Okrągły, bardzo proszę.

Poseł Janina Okrągły
Szanowni Państwo. Jestem posłem, ale jestem też lekarzem internistą. Pracowałam w terenie, a więc wśród ludzi starszych i starych.
Również muszę powiedzieć, że to dzięki nim jestem tutaj w Sejmie, bo
to ta grupa zagłosowała na mnie, i powinnam, że tak powiem, spłacić
dług wobec nich. Ale też jestem za tym, co powiedział pan senator...
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Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Proszę Państwa – jak seniorzy zmieniają politykę…

Poseł Janina Okrągły
Głosują po prostu. Ale też jestem tego zdania, że seniorzy potrafią
stworzyć warunki dla siebie. Grupa seniorów to nie jest grupa, która
ma być wydzielona ze społeczeństwa, inna, i dla nich trzeba coś opracowywać. Oni świetnie sobie z tym poradzą. Dlatego może zacznę od
jednej rzeczy – czy rzeczywiście potrzebny jest Rzecznik Praw Seniora?
Ja bym tu podchodziła do tej sprawy bardzo ostrożnie. Czy powinien
być powołany Rzecznik Praw Seniora – mamy rzecznika Praw Obywatelskich, czy mamy więc mnożyć instytucje, czy raczej modelować
rzeczywistość, tak, żeby ona była przyjazna nie tylko dla seniorów, ale
dla niepełnosprawnych, dzieci, starszych, młodszych, w wieku produkcyjnym, poprodukcyjnym, mobilnych i niemobilnych? To dla mnie
jest ważniejsze. Ja uważam, że zmienia się nasza mentalność, świadomość, sposoby postępowania – kiedyś godziliśmy się z małymi literkami, i nie myśleliśmy, że seniorowi trzeba zapewnić, przepraszam – nie
seniorowi, ale każdemu, komu zaczyna się pogarszać wzrok, to jest
w wieku nawet 30 czy 40 lat – większe litery. Ważne, żeby sposoby
przekazywania informacji były przyjazne wobec każdego człowieka.
I to jest koniec mojej wypowiedzi na temat Rzecznika Osób Starszych.
Bardzo ostrożnie pytającej – czy mnożenie bytów, czy kształtowanie
rzeczywistości.
Uniwersytety Trzeciego Wieku to absolutny fenomen. Mieszkam
w mieście liczącym do 25 tysięcy mieszkańców. W takich miastach
mnożą się te uniwersytety, działają świetnie. Problem rzeczywiście
jest z otoczeniem tych miasteczek, z mobilnością seniorów, którzy nie potrafią czasami, którzy nie mają jak dotrzeć na zajęcia. Ale
wbrew pozorom oni jakoś sobie radzą, u mnie na Opolszczyźnie jest
bardzo rozwinięta na wsiach działalność Kół Gospodyń Wiejskich,
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które znakomicie spełniają swoją rolę i nawiązują kontakty właśnie
z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. I chciałam powiedzieć jeszcze coś
o programach edukacyjnych, w kontekście doradców, ale doradców
wykwalifikowanych. Seniorzy mają taki potencjał, że edukacja doradców nie wymagałaby aż tak wielkiego zachodu, bo są wśród nich
ludzie wykształceni, z bardzo dużym potencjałem wiedzy i potencjałem intelektualnym. Tylko trzeba ich przygotować do przekazywania
wiedzy i do metod przekazywania tej wiedzy. To jest pomysł, który
należałoby bardzo propagować i wdrażać w życie.
Co jeszcze odnośnie tej grupy osób starszych? Czasami obcego
osoba starsza chętniej posłucha niż osoby z rodziny. To, co pojawiło
się na początku w dyskusji – czasami nie wiemy, gdzie nasi rodzice mają
lokaty, a chodzimy z nimi do banku. Także dla mnie ten doradca, to jest
jedna z podstawowych rzeczy.
Telewizja publiczna – przepraszam bardzo, ja tu usłyszałam, że
seniorzy nie płacą abonamentu, ale, proszę Państwa, jest to taka grupa docelowa – jednorodna, dobra grupa, do której można adresować
różne produkty, więc reklamodawcy się przy tych programach znajdą.
Oczywiście trzeba na tę ofertę patrzeć.
Tak czujnie patrzyłam tutaj też na tę kartę apteczną dla seniorów.
Bo od razu w głowie zapaliło mi się światełko – czy w przypadku tej
karty jest jakaś wybrana firma, która mówi – dobre apteki, złe apteki,
itd. Bo na te rzeczy trzeba uważać. Ja uważam, odnosząc się do reklamy
leków, że ona powinna być w ogóle zakazana.
I na koniec najważniejsze – mówimy, że powstał w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej departament osób starszych. Czyli, że
mamy już politykę senioralną od góry. Tylko, że polityka senioralna
to powinien być nie tylko jeden szczebel Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, to powinno być bardziej wielokierunkowe i odnosić się
również do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej
czy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to powinno być działanie ponadresortowe.
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Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Ale w statucie zapisane jest, że departament ma koordynować działania na szczeblu rządowym.

Poseł Janina Okrągły
Ale powinno się go powoli wyciągać wyżej.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
To tak jak w Niemczech, gdzie jest Ministerstwo do Spraw Społecznych, ale właśnie z wyszczególnieniem seniorów.
Proszę Państwa, ja będę powoli zamykał dyskusję. Bardzo dziękuję
za to spotkanie – kolejne, które niesie za sobą cały szereg bardzo konkretnych inspiracji do działania naszego Zespołu, ale i wszystkich, jak
sądzę, tutaj obecnych. Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie, zwłaszcza tym, którzy przygotowali swoje prezentacje. Pozwolę
przekazać kilka istotnych rzeczy, które powinny znaleźć w wyniku tego
spotkania kontynuację, bo tylko wtedy ono będzie miało ono sens.
Po pierwsze widzimy, i o tym rozmawialiśmy tutaj z panem posłem Rackim i z panią senator Możdżanowską, potrzebę wystosowania
wniosku i to zarówno do Premiera jak i do wicepremiera, ministra gospodarki w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych, które by wreszcie zakończyły kwestię dobrego, krajowego bankowo-ubezpieczeniowego produktu, pozwalającego bezpiecznie uruchamiać na potrzeby
dzisiejszych seniorów ich majątek, którym dysponują, o ile oczywiście
będą mieli ku temu ochotę. I chcę Państwu powiedzieć, że na ten temat była tutaj w Zespole bardzo burzliwa dyskusja już w poprzedniej
kadencji. Ale doszliśmy do wniosku, że ten dobry produkt może mieć
kolosalne znaczenie dla seniorów w ogólności. Pewnie będzie tak jak
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w wielu innych krajach, że zaledwie kilka procent z niego skorzysta, ale
zdecydowanie większy odsetek rodzin zrozumie potrzebę docenienia
seniorów, którzy dysponują majątkiem. Bo dzisiaj często jest tak, że
senior za wszelką cenę usiłuje utrzymać ten majątek, a potem rodzina
to przejmuje. Teraz będzie miał wybór – będzie mógł powiedzieć –
mam dobry, gwarantowany produkt, jeśli się nie włączycie do pomocy,
to trudno, to stracicie część, albo całość tego majątku. I to właśnie
senior będzie podmiotem, bo to on powinien mieć władzę nad tym, co
wypracował. A czasem mam wrażenie, jako były dyrektor Domu Pomocy Społecznej, że w rodzinach dzieją się rzeczy naprawdę wołające
o pomstę do nieba. Nie odwiedza się, nie pomaga, a potem przejmuje
cały dorobek życia.
Była też tutaj mowa o kampanii informacyjnej. Oczywiście będziemy się chcieli w to włączyć, panie dyrektorze. Bardzo cieszymy się, że
Państwo już ruszacie, ale rzeczywiście, kiedy chodzi o produkty finansowe adresowane do seniorów, wydaje mi się, że trzeba by skorzystać
także z tych kanałów, które tutaj zaproponowały organizacje pozarządowe, w szczególności Uniwersytety Trzeciego Wieku, ale nie tylko te
duże i dobrze funkcjonujące organizacje pozarządowe. Trzeba by też
myśleć o wielu zmianach prawnych. Tutaj była kwestia tego czy, w jaki
sposób i w jakim zakresie wzmacniać możliwości funkcjonowania i reagowania Rzecznika Praw Ubezpieczonych czy też Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Wydaje się, że też warty wykorzystania
jest pomysł stworzenia katalogu dobrych i złych praktyk. Kto wie,
może byśmy się nawet pokusili o to, żeby wypromować wspólnie na
przykład z instytucjami finansowymi coś na kształt dobrej marki, którą
można by było sygnalizować, że to jest produkt prześwietlony przez
Państwa. I że on jest dobry dla seniora. Żeby się można było o tę dobrą
markę ubiegać. Być może zorganizowalibyśmy nawet we współpracy
z organizacjami pozarządowymi coś na kształt takiego konkursu po to,
żeby właśnie taką dobrą markę mieć. Myślę, że wielu ubezpieczycieli
mogłoby się o taką markę ubiegać. Padły tutaj dobre słowa pod adresem PZU, że to dobry partner, że dysponuje dobrymi produktami.
Warto by było, żeby on właśnie dostał taką markę. Mówiono dużo
o konieczności stworzenia poradnika prawnego, w którym byłyby wy69

pisane prawne i instytucjonalne gwarancje bezpieczeństwa dla seniorów. Warto na pewno korzystać z tego, co już przygotował Rzecznik
Praw Obywatelskich.
I podnoszona była też kwestia rzecznictwa. Proszę Państwa, to
jest duży problem. Na pewno Rady Seniorów, gdyby działały wzorem
niemieckim, to mogłyby być takim rzecznikiem, o ile znalazłoby się
to w polityce senioralnej państwa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale
tam przy każdej Radzie Seniorów, w każdej gminie, jest rzecznik spraw
seniorskich, rozumiany jako doradca. Właśnie jako doradca. I wydaje mi się, że warto by było korzystać z tej ogromnej infrastruktury
organizacji pozarządowych, które przecież tworzą Rady Seniorów,
ażeby takich doradców wyedukować i żebyśmy ich mieli. Tam, gdzie
w Niemczech nie ma Rad Seniorów, bo nie ma na przykład organizacji,
które by chciały je powołać, to z urzędu powołuje się Biura Seniorów.
Na przykład w dawnej NRD, gdzie ta struktura społeczna była zaburzona, było mało takich organizacji, tam powołano Biura Seniorów,
a w nich właśnie tego doradcę. Być może to powinno być częścią
bezpłatnego doradztwa prawnego, którego się nie możemy w Polsce
doprosić. Ja akurat złożyłem kolejne już oświadczenie, z pytaniem do
ministra sprawiedliwości, co jest z tą jego obietnicą, kiedy wreszcie
zrealizuje, ten skądinąd europejski postulat, żeby dostęp do bezpłatnej
porady prawnej dla osób niezamożnych był rzeczywiście możliwy. Bo
dzisiaj niestety tak nie jest. Wydaje mi się, że to są te główne wnioski,
które postaramy się podjąć. Oczywiście pójdziemy również tropem
zysków nadzwyczajnych. Postaramy się, mam nadzieję, że wspólnie
z Państwem, prześwietlić ten problem i spróbować się zorientować, czy
tutaj brakuje tylko informacji czy też brakuje właściwych zabezpieczeń
dla seniorów. Wydaje mi się niestety, że to drugie, skoro na taką skalę
te zyski nadzwyczajne się pojawiają.

Piotr Nowak

Komisja Nadzoru Finansowego
Jedno słowo komentarza. Bo faktycznie, tak jak powiedziałem tu
jest brak regulacji, i sprawdziłem, że 28 września 2012 r. skierowaliśmy
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pismo do Ministerstwa Finansów z prośbą o zainicjowanie i rozważenie podjęcia prac w tym zakresie. To było pismo – odpowiedź na
interpelację pana posła Orzechowskiego, który wystąpił z interpelacją
poselską. W odpowiedzi na tę interpelacje skierowaliśmy taką prośbę
do Ministerstwa Finansów z prośbą o podjęcie działań w tym zakresie.

Senator Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych
Będziemy sprawdzać. Proszę Państwa, zamykam to dzisiejsze posiedzenie. Jeszcze raz Państwu dziękuję, a my w Zespole bierzemy się do
pracy. Proszę się spodziewać z naszej strony pism, zapytań, ażebyśmy
to, co Państwo tutaj postulowaliście mogli kontynuować. My się do
tego poczuwamy.
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Zeszyty Zespołów Senackich
Do chwili obecnej wydane Senatu zostały wydane następujące Zeszyty Zespołów
Senackich, dokumentujące zorganizowane przez nie konferencje:
1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa era pomyślności
kolei żelaznych? (materiały z konferencji 20 listopada 2009 r. )
2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (materiały z konferencji 14 grudnia 2009 r. )
3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji 1 grudnia 2009 r. )
4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych (materiały
z konferencji 9 grudnia 2009 r. )
5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (materiały z konferencji
15 grudnia 2009 r. )
6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materiały z konferencji
14 grudnia 2009 r. )
7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji 5 listopada 2010 r. )
8. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna (na
przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję 2 czerwca 2011 r. )
9. „Stan gospodarki wodnej w Polsce” – problematyka prawna i kompetencyjna
(na przykładzie Dolnej Wisły) – materiały na konferencję 2 czerwca 2011 r.
– wydanie II
10. „Rozwój ratownictwa drogowego” (materiały z konferencji 25 listopada 2010 r.)
11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego (materiały z konferencji 8 lutego
2011 r.) (wersja na płycie)
12. Społeczność kaszubska w Procesie przemian kultura-tożsamość-język; maj 2012 r.
13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej? (materiały
na konferencję 19 lutego 2013 r.)
14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych (materiały z konferencji 6 listopada 2012 r.)

Serię Zeszytów Zespołów redagują:
Piotr Świątecki i Dorota Wojucka z Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu
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Produkty finansowe
skierowane
do osób starszych
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