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Zbiorowe dochodzenie roszczeń
przez klientów instytucji finansowych

– stan obecny, doświadczenia i potrzebne zmiany

Krzysztof WORONOWICZ1

Złożono: 27 maja 2019; Zaakceptowano do druku: 8 września 2019; Opublikowano: 8 października 2019

Streszczenie. Opracowanie omawia funkcjonowanie pozwów grupowych – ze szczególnym 
uwzględnieniem sporów z udziałem klientów instytucji finansowych – zarówno na świecie, 
jak i w Polsce. W odniesieniu do sporów zbiorowych w Polsce podstawą prawną analizy jest 
ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (dwukrotnie nowelizowana). 
Celem artykułu nie jest przy tym przedstawienie szczegółowych rozwiązań proceduralnych 
w obecnie obowiązującym modelu postępowania grupowego w Polsce, ale raczej zaryso-
wanie znaczenia we współczesnym obrocie prawnym instytucji rozwiązywania sporów 
z udziałem dużych grup osób. W ocenie autora opracowania przede wszystkim należy zwrócić 
uwagę na fakt, że rozwiązywanie sporów grupowych jest niezbędnym elementem ochrony 
konsumentów i innych klientów w warunkach nowoczesnego, masowego obrotu, w którym 
indywidualne dochodzenie roszczeń z wykorzystaniem tradycyjnych środków prawnych jest 
niemożliwe – przynajmniej na poziomie zapewniającym efektywną ochronę odpowiedniej 
części uczestników obrotu prawnego. W artykule wskazano też na problemy funkcjonowania 
pozwów grupowych w Polsce oraz zasygnalizowano potrzebne zmiany. Przedstawione dane 
i wnioski zostały sformułowane zarówno na bazie dostępnych raportów i publikacji, jak i na 
podstawie własnych doświadczeń praktycznych autora jako pełnomocnika procesowego 
w postępowaniach grupowych prowadzonych przez konsumentów przeciwko instytucjom 
finansowym.

Słowa kluczowe: pozwy zbiorowe, postępowanie grupowe, zbiorowe dochodzenie roszczeń, 
ochrona konsumenta, ochrona klientów instytucji finansowych.
Kody JEL: D14, D18, G20, K41.

1. Wstęp

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przybliżenie, w jaki sposób pozwy 
grupowe – ze szczególnym uwzględnieniem sporów z udziałem klientów instytucji 
finansowych – funkcjonują na świecie oraz jaki jest aktualny stan tych postępowań 

1 Kontakt z autorem: Krzysztof Woronowicz, Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.k., 
ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, e-mail: woronowicz@dt.com.pl.
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w Polsce. Celem opracowania nie jest przy tym przedstawienie szczegółowych 
rozwiązań obowiązującej obecnie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 
grupowym, ale raczej zarysowanie znaczenia we współczesnym obrocie prawnym 
instytucji rozwiązywania sporów z udziałem dużych grup osób. W ocenie autora 
opracowania przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że rozwiązywanie 
sporów grupowych jest niezbędnym elementem ochrony konsumentów i innych 
klientów w warunkach nowoczesnego, masowego obrotu, w którym indywidu-
alne dochodzenie roszczeń z wykorzystaniem tradycyjnych środków prawnych jest 
niemożliwe – przynajmniej na poziomie zapewniającym efektywną ochronę odpo-
wiedniej części uczestników obrotu prawnego. W dalszej części artykułu wskazano 
na problemy funkcjonowania pozwów grupowych w Polsce oraz zasygnalizowano 
potrzebne zmiany. Przedstawione dane i wnioski zostały sformułowane na podstawie 
zarówno dostępnych raportów i publikacji, jak i doświadczeń praktycznych autora 
jako pełnomocnika procesowego w licznych postępowaniach grupowych przeciwko 
instytucjom finansowym.

2. Spory grupowe na świecie

Zbiorowe dochodzenie roszczeń funkcjonuje na terenie innych państw znacznie 
dłużej niż w Polsce. Na podstawie dostępnych opracowań można stwierdzić, że 
najdłuższą historię instytucja pozwów zbiorowych ma w systemach prawa anglosa-
skiego (Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, gdzie pozwy zbiorowe występują jako 
class actions / collective actions). Wywodzące się z tych właśnie systemów prawnych 
zbiorowe dochodzenie roszczeń wywiera wpływ na pozostałe ustawodawstwa.

Pewne formy zbiorowych skarg i sporów znane były w systemach anglosaskich 
już od odległych czasów [Karlsgodt 2012], jednak współczesny kształt powództw 
zbiorowych został ukształtowany w Stanach Zjednoczonych na podstawie zmian 
w federalnym kodeksie postępowania cywilnego (Federal Rules of Civil Procedure), 
wprowadzonych w 1966 r. Na mocy tych zmian w systemie prawnym Stanów Zjed-
noczonych utwierdził się model postępowania grupowego określany jako opt-out. 
Model ten polega na tym, że w przypadku pozytywnego zakwalifikowania danej 
sprawy jako sporu zbiorowego postępowanie i końcowy wyrok odnoszą skutek 
w stosunku do wszystkich osób mieszczących się w podanej charakterystyce grupy 
– niezależnie od tego, czy osoby te wyraziły wolę udziału w pozwie. Rozstrzy-
gnięcie sądu nie dotyczy jedynie tych osób, które w sposób aktywny oświadczyły, 
że występują z grupy. Pozew grupowy w modelu opt-out może zatem odnosić skutek 
nawet do wszystkich konsumentów w kraju, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji 
– niezależnie od tego, czy aktywnie wyrazili oni wolę udziału w danym postępo-
waniu. Jak zwraca się uwagę, rozwój pozwów grupowych w tym czasie wynikał 
przede wszystkim z rosnącej od drugiej połowy XX wieku popularności ruchów 
obywatelskich, a także ekologicznych i właśnie konsumenckich [Yeazell 1987].

Od kilku lat zbyt łatwa dostępność i wykorzystanie pozwów grupowych w Stanach 
Zjednoczonych podlegały jednak krytyce, po której nastąpił szereg zmian usta-

K.Woronowicz
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wodawczych, w tym uchwalenie w 2005 r. ustawy o uczciwości pozwów zbioro-
wych (Class Action Fairness Act) oraz kolejnej nowelizacji – ustawy o uczciwości 
w dochodzeniu roszczeń grupowych w 2017 r. (Fairness in Class Action Litigation
Act) [Kliebard i in. 2019]. Przyczyną krytyki wydają się być przede wszystkim częste 
przypadki przygotowywania sporów zbiorowych przez wyspecjalizowane kancelarie 
w celu wymuszenia ugody na pozwanym przedsiębiorstwie – niekiedy niezależnie od 
słuszności podnoszonych racji i niezależnie od tego, czy pozew zbiorowy w danym 
przypadku rzeczywiście realizował interes konsumentów (np. zjawisko tak zwanych 
pozwów kuponowych, w których indywidualne roszczenia członków grupy cecho-
wały się symboliczną wartością, ale łączna wartość roszczeń była znacząca). Wydaje 
się jednak, że wobec rosnących potrzeb związanych z coraz większą obecnością 
masowego obrotu i masowych zjawisk wprowadzane ograniczenia nie powodują 
spadku popularności pozwów grupowych za oceanem.

W Stanach Zjednoczonych nie są udostępniane oficjalne zbiorcze statystyki doty-
czące postępowań grupowych, jednak cenne informacje można znaleźć w raportach 
niezależnych instytucji. W raporcie nowojorskiej organizacji National Economic 
Research Associates z 2014 r. na temat ugód zawartych w postępowaniach grupo-
wych dotyczących ochrony konsumentów w latach 2010–2013 [Plancich, Auguston, 
Magoronga 2014] podano, że w badanym okresie niemal 500 postępowań grupowych 
zostało zakończonych ugodą, przy czym dla 321 postępowań, dla których dostępne są 
dane dotyczące warunków porozumienia, łączna wartość uzgodnionych polubownie 
świadczeń wyniosła około 18 mld USD. W okresie tym wyróżniono zwłaszcza dwie 
ugody o szczególnie znacznej wartości: ugodę z Visa Inc. oraz MasterCard Inc. 
w sprawie niezasadnie naliczanych opłat przy płatnościach dokonywanych kartami 
płatniczymi (ugoda na kwotę ponad 7 mld USD) oraz ugodę z Toyota Motor Corp. 
na kwotę ponad ok. 1,6 mld USD. Druga z wymienionych spraw dotyczyła zakoń-
czenia sporu obejmującego roszczenia ok. 23 mln konsumentów związane z wadą 
nabytych pojazdów. Ponadto raport przedstawia dane na temat udziału poszczegól-
nych sektorów w liczbie zawartych ugód w związku z postępowaniami grupowymi. 
Z zestawienia wynika, że sektor bankowości i finansów był najczęściej (w porów-
naniu z innymi sektorami rynku) stroną zawartych ugód w tych sprawach, w których 
konsumenci zarzucali przedsiębiorcy oszustwo (fraud) – tego sektora dotyczyła 
ponad połowa ugód w sprawach dotyczących oszustw [Plancich, Auguston, Mago-
ronga 2014, s. 15]. 

Pod względem statystyk warto również przywołać raport firmy Cornerstone 
Research z 2018 r. na temat pozwów zbiorowych związanych z naruszeniami dotyczą-
cymi papierów wartościowych [Aganin, Gould 2018]. Kategoria ta obejmuje przede 
wszystkim roszczenia uczestników rynku kapitałowego (nabywców akcji, obligacji, 
jednostek funduszy inwestycyjnych lub innych instrumentów finansowych), którzy 
ponieśli szkodę na skutek podjęcia niekorzystnych decyzji inwestycyjnych (na 
przykład zbycie akcji w niekorzystnym momencie), kierując się wprowadzającymi 
w błąd raportami, prospektami emisyjnymi lub informacjami bieżącymi kierowanymi 
do inwestorów. W raporcie podano, że tylko w 2018 r. złożono w Stanach Zjednoczo-

Zbiorowe dochodzenie roszczeń przez klientów instytucji finansowych...
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nych do sądów federalnych ponad 400 tego rodzaju pozwów zbiorowych, w tym 17 
pozwów o wartości roszczeń przekraczającej 5 mld USD dla każdej ze spraw.

Mechanizm dochodzenia roszczeń w postępowaniach grupowych w ciągu 
ostatnich lat jest wprowadzany w kolejnych krajach na świecie, w tym zarówno 
w Polsce, jak i przykładowo w Hiszpanii, Japonii, Kanadzie lub Chile. Są jednak 
również państwa, w których ustawodawstwo w tym zakresie jest ograniczone – na 
przykład w Szwajcarii w ogóle nie umożliwiono dochodzenia roszczeń grupowych 
w procedurze cywilnej, we Francji dopuszcza się dochodzenie grupowe roszczeń 
przez niektóre instytucje społeczne, a niemieckie ustawodawstwo pozwala jedynie 
na dochodzenie roszczeń grupowych właśnie w odniesieniu do instrumentów finan-
sowych i tylko w ograniczonym zakresie podmiotowym.

W kontekście rozwoju koncepcji grupowego dochodzenia roszczeń poza Stanami 
Zjednoczonymi należy również wskazać na podejmowane prace legislacyjne 
w ramach Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że na arenie europejskiej obowią-
zuje inny niż amerykański model dochodzenia roszczeń w pozwach grupowych, to 
jest model opt-in2, w którym pozew grupowy nie obejmuje automatycznie wszystkich 
osób spełniających określone kryteria (jak ma to miejsce w amerykańskim systemie 
opt-out), ale tylko te osoby, które indywidualnie wyraziły wolę udziału w postępo-
waniu grupowym. Warto przy tym podkreślić, że grupowe dochodzenie roszczeń 
jest istotnym elementem zaprezentowanego w kwietniu 2018 r. przez Komisję Euro-
pejską pakietu zmian legislacyjnych znanego pod nazwą New Deal for Consumers 
[Komisja Europejska 2018].

3. Spory grupowe w Polsce

W Polsce historia dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym jako wyodręb-
nionej instytucji prawnej rozpoczyna się w 2009 r. Wtedy właśnie uchwalono ustawę 
o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym3, która weszła w życie w dniu 
19 lipca 2010 r. i dotychczas była przedmiotem dwóch nowelizacji4. Od początku 
zwracano uwagę na precedensowy i w istocie pilotażowy charakter tej regulacji 
w polskim porządku prawnym [Jaworski, Radzimierski 2010; Romanowski 2011]. 

W ustawie przyjęto model postępowania grupowego typu opt-in, a więc zakłada-
jący, że udział w postępowaniu grupowym dotyczy jedynie tych osób, które złożyły 
oświadczenie o udziale w grupie (zgodnie zatem z opisanym wcześniej modelem 

2 Porównanie modeli opt-in oraz opt-out w polskiej literaturze por. [Katner, Krakowiak 2011; Asłano-
wicz 2019, s. 1 i nast.; Kulski 2017, s. 151 i nast.].
3 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 7, poz. 44).
4 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wie-
rzytelności (Dz. U. z 2017 r. poz. 933) oraz ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469). Ostatni jednolity 
tekst ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym znajduje się w Dz. U. z 2018 r. poz. 
573, jednak nie uwzględnia ostatniej z wymienionych nowelizacji.

K.Woronowicz
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europejskim zbiorowego dochodzenia roszczeń i odmiennie niż w systemie opt-out, 
właściwym dla prawa amerykańskiego). 

Co więcej, w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym ograni-
czono zakres stosowania tego postępowania do określonych rodzajów spraw – pozew 
zbiorowy może być wytoczony jedynie w sprawach o roszczenia o ochronę konsu-
mentów z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebez-
pieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr 
osobistych. Po nowelizacji z 2017 r. poszerzono ten katalog, wskazując, że ustawa 
ma zastosowanie w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z tytułu czynów niedozwolonych, z tytułu 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 
umownego lub z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, a w odniesieniu do roszczeń 
o ochronę konsumentów także w innych sprawach. Włączono też możliwość docho-
dzenia roszczeń w sprawach o ochronę dóbr osobistych w zakresie roszczeń pienięż-
nych wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

Postępowanie grupowe w polskiej regulacji zostało zatem już w swoim zakresie 
przedmiotowym ukształtowane przede wszystkim w kierunku ochrony konsu-
mentów (choć nie ogranicza się do tej kategorii). Potwierdzają to również inne 
przepisy obowiązującego aktu – na przykład możliwość występowania miejskiego 
lub powiatowego rzecznika konsumentów w roli powoda reprezentującego grupę.

W powyższym kontekście ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 
grupowym – z pewnymi zastrzeżeniami – należy traktować jako element szerszej 
fali zmian ustawodawczych w Polsce i za granicą, których celem jest skonstruowanie 
systemu narzędzi prawnych służących zagwarantowaniu realnej ochrony konsu-
menta w nowoczesnym obrocie prawnym. Narzędzia te z jednej strony odchodzą 
od tradycyjnych zasad prawa cywilnego i procedury cywilnej opartych na zagwa-
rantowaniu formalnej równości uczestników obrotu prawnego, ochronie zasady 
swobody umów i indywidualnej ocenie okoliczności sprawy. Jednak z drugiej 
strony rozwiązania te zmierzają do zastąpienia wymienionych powyżej wartości 
ochroną realnej (a nie formalnej) równości stron, zapewnieniem standardu zgod-
ności umów z takimi kryteriami, jak dobre obyczaje lub dobre praktyki rynkowe 
(co niejednokrotnie wpływa na ograniczenie swobody umów), czy wreszcie zapew-
nieniem instrumentów prawnych umożliwiających skuteczne dochodzenie praw 
w warunkach obrotu masowego. Opisane zmiany prawne służą nie tylko ochronie 
wąsko rozumianej grupy konsumentów – jako osób fizycznych działających poza 
zakresem ich działalności zawodowej lub gospodarczej, ale także ochronie szerszej 
grupy klientów i kontrahentów – we wszystkich tych przypadkach, gdy w nowocze-
snych warunkach obrotu dochodzi do dysproporcji w pozycji stron. Przykładowo 
bowiem na słabszej pozycji wobec dużej instytucji finansowej znajdować się może 
tak konsument, jak i przeciętny przedsiębiorca – zarówno pod względem poten-
cjału ekonomicznego, jak i poziomu specjalistycznej wiedzy oraz braku realnego 
wpływu na treść konkretnej umowy. Cel tych wszystkich regulacji to uzyskanie 
pewnego standardu rynkowego poprzez „zapewnienie niezakłóconego funkcjono-
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wania konkurencji przez rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo jakością, 
ceną i innymi pożądanymi przez klientów cechami oferowanych towarów i usług” 
[Trzciński 1997; za: Szwaja, Jasińska 2019].

Wśród przywoływanych aktów prawnych należy w ocenie autora wskazać nie 
tylko ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, ale przykładowo 
również takie akty prawne, jak ustawę o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji5, 
ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym6, ustawę o kredycie 
konsumenckim7, ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich8, 
ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej 
w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi9, ustawę o rozpatrywaniu reklamacji 
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym10 czy wreszcie ustawę 
o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konku-
rencji11. Dodatkowo można wskazać na szereg zmian w większych aktach prawnych, 
wśród których nie można pominąć przede wszystkim przepisów kodeksu cywilnego 
o wzorcach umownych oraz klauzulach abuzywnych: art. 3831–3854 k.c. 

Warto zaznaczyć, że znaczna część wprowadzanych rozwiązań stanowi imple-
mentację wzorców unijnych – przede wszystkim należy wymienić tu dyrektywę 
w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich12, która jest 
podstawą krajowych rozwiązań dotyczących ochrony konsumentów przed klauzu-
lami abuzywnymi. W szerszym kontekście można również zauważyć, że wszystkie te 
rozwiązania – akcentujące potrzebę zapewnienia skutecznej, a nie jedynie formalnej 
ochrony prawnej – są również wyrazem generalnej zasady prawa europejskiego effet 
utile, a więc zasady, zgodnie z którą kluczowe jest uzyskanie praktycznej skutecz-
ności unijnych regulacji w krajowych porządkach prawnych.

4. Regulacja i doświadczenia pierwszych lat

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym obecnie obowiązuje 
już niemal od 10 lat, co z punktu widzenia pełnomocnika reprezentantów dużych 
grup konsumentów w sporach przeciwko instytucjom finansowym pozwala wycią-

5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 419).
6 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 2070).
7 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 993).
8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1823).
9 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kon-
traktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 517).
10 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 
i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1348).
11 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez narusze-
nie prawa konkurencji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1132).
12 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umo-
wach konsumenckich (Dz. Urz. UE L 95 z dnia 21 kwietnia 1993 r., s. 29).
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gnąć przede wszystkim dwa wnioski: po pierwsze, obecny model postępowania 
grupowego nie jest wystarczająco efektywny, po drugie zaś, grupowe formy docho-
dzenia roszczeń są bardzo potrzebne.

Obecnie brakuje publicznie dostępnych danych zbiorczych o postępowaniach 
grupowych prowadzonych przez konsumentów przeciwko instytucjom finansowym, 
powstają jednak różnego rodzaju sprawozdania prezentujące dane fragmentaryczne. 
Z pewnością do największych postępowań grupowych w tym zakresie należą 
obecnie postępowania dotyczące roszczeń konsumentów kredytobiorców prze-
ciwko bankom z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul umownych w umowach 
kredytu (co do zasady kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej – franka szwaj-
carskiego). Według dostępnych autorowi informacji w największym tego rodzaju 
pozwie na etapie zamknięcia składu grupy uczestniczy ok. 5000 kredytobiorców 
(sprawa o sygn. I C 1281/15 tocząca się przed Sądem Okręgowym w Warszawie 
z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie przeciwko Bankowi 
Millennium S.A.), ale prowadzone są również postępowania, w których uczestniczą 
grupy liczące po ok. 1000 członków (sprawa o sygn. I C 976/17 przed Sądem Okrę-
gowym we Wrocławiu z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w m.st. 
Warszawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.; sprawa o sygn. III C 1089/15 
przed Sądem Okręgowym w Warszawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów w Olsztynie przeciwko Bankowi Millennium S.A.; sprawa przed Sądem 
Okręgowym w Łodzi z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w m.st. 
Warszawie przeciwko mBank S.A. – obecnie przekazana do ponownego rozpo-
znania przez Sąd Apelacyjny w Łodzi po wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 
2015 r., sygn. akt II CSK 768/14)13. 

Wskazać można też szereg postępowań grupowych związanych nie tylko ze stoso-
waniem niedozwolonych postanowień umownych, ale także z grupy tak zwanych 
securities class actions, czyli roszczeń związanych z papierami wartościowymi 
(roszczenia wprowadzonych w błąd akcjonariuszy, obligatariuszy itp.). W tej grupie 
wśród toczących się spraw wymienić można postępowanie grupowe przeciwko Alior 
Bank (sprawa o sygn. IV C 281/18 przed Sądem Okręgowym w Warszawie), pozew 
przeciwko Skarbowi Państwa w związku z piramidą finansową Amber Gold (sprawa 
o sygn. XXV C 1614/16 przed Sądem Okręgowym w Warszawie), ale także pozew 
ponad 2000 akcjonariuszy przeciwko Stoczni Szczecińskiej Porta Holding (zakoń-
czony wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu Wydział I Cywilny z dnia 11 sierpnia 
2016 r., sygn. I C 123/14, następnie uchylonym przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie 
do ponownego rozpoznania).

Według danych przekazanych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości w czerwcu 2014 r., w latach 2010–2013 do sądów wpłynęło 
łącznie 115 pozwów zawierających wniosek o rozpatrzenie sprawy w postępowaniu 
grupowym [Niedużak, Szwast 2014, s. 5]. Jednocześnie do dnia dzisiejszego brak 

13 Por. również inne postępowania grupowe prowadzone z udziałem Miejskiego Rzecznika Konsumen-
tów w m.st. Warszawie, http://konsument.um.warszawa.pl/pozwy-grupowe. 
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jest publicznie dostępnych danych o choćby jednym postępowaniu grupowym, które 
zakończyłoby się prawomocnie uwzględnieniem powództwa lub zawarciem ugody.

Z dostępnych raportów – i doświadczenia procesowego samego autora niniejszego 
artykułu – wynika również znaczna długotrwałość prowadzonych postępowań grupo-
wych. Dotyczy to w szczególności wstępnych etapów formalnych (kwalifikacja 
sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym i ustalanie składu grupy), które 
potrafią trwać wiele lat przed rozpoczęciem merytorycznego rozpoznania sprawy. 
Przytoczyć można tu przykład przywołany powyżej – postępowanie z udziałem 
ok. 5000 kredytobiorców (sprawa o sygn. I C 1281/15 przed Sądem Okręgowym 
w Warszawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie prze-
ciwko Bankowi Millennium S.A.), w którym wstępny formalny etap postępowania 
trwał 5 lat14. Spostrzeżenia te potwierdza również raport Najwyższej Izby Kontroli 
pod tytułem Informacja o wynikach kontroli. Ochrona praw konsumentów korzysta-
jących z kredytów objętych ryzykiem walutowym, w którym wskazano, że „czterech 
miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów w Polsce, w tym dwóch objętych 
kontrolą NIK, reprezentowało grupy konsumentów KORW w dochodzeniu roszczeń 
w ośmiu postępowaniach grupowych. W 2017 r. postępowaniami tymi objęte były 
roszczenia 8853 kredytobiorców. Charakterystyczną cechą postępowań grupowych 
była ich długotrwałość. Według stanu na koniec 2017 r. żadne z postępowań grupo-
wych dotyczących KORW [tj. postępowań dotyczących kredytów waloryzowanych 
kursem waluty obcej] nie zostało zakończone. Najdłuższe trwało już dziewięć lat” 
[NIK 2018, s. 24].

5. Postulaty de lege ferenda

Przedstawione dane pozwalają stwierdzić, że współczesny obrót prawny wymaga 
dostępności środków prawnych umożliwiających efektywne dochodzenie roszczeń 
z udziałem dużych grup osób. Potrzeba taka jest nieunikniona w warunkach obrotu 
masowego, a tym bardziej w warunkach powszechnego opierania usług finansowych 
na standardowych i nienegocjowanych wzorcach umownych, masowej powtarzalności 
transakcji, jak również istotnej dysproporcji w potencjale ekonomicznym poszczegól-
nych uczestników obrotu. Brak efektywnych narzędzi prawnych, które pozwalają na 
wykonywanie wymiaru sprawiedliwości w stosunku do zjawisk obrotu masowego, 
powoduje, że wymiar sprawiedliwości nie może w ogóle realizować swoich zadań. 
Z drugiej strony sytuacja taka skutkuje tym, że konsumenci i inni uczestnicy obrotu 
rezygnują z dochodzenia swoich praw, co jest zjawiskiem negatywnym, ponieważ 
w efekcie sprzyja przede wszystkim podmiotom stosującym nieuczciwe praktyki. 

Konieczność wypracowania skutecznych mechanizmów rozwiązywania sporów 
z udziałem znacznych grup osób pokazują nie tylko wcześniej przywołane dane 
dotyczące liczby osób uczestniczących w pozwach grupowych w sprawach 

14 Etap formalny – dopuszczenie sprawy do rozpoznania w postępowania grupowym i ostateczne usta-
lenie składu grupy – zakończony został w tej sprawie postanowieniem SA w Warszawie z dnia 27 sierp-
nia 2019 r. (I ACz 618/19).
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kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego, ale również zestawienie 
tych danych z liczbą podobnych spraw prowadzonych w postępowaniach indywi-
dualnych. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Sąd Okręgowy w Warszawie 
w 2018 r. wpłynęło do tego Sądu ponad 2500 takich spraw, a w roku 2017 r. niemal 
1000 spraw15. Choć liczba tego rodzaju spraw jest znacząco mniejsza niż liczba 
indywidualnych roszczeń w jednym tylko, największym przywołanym wcześniej 
pozwie grupowym prowadzonym w tym samym Sądzie (ok. 5000 członków grupy), 
z wypowiedzi przedstawicieli Sądu wynika, że liczba postępowań indywidualnych 
znacząco przekracza możliwości organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie 
[TOK FM 2019]. Z doświadczenia procesowego autora niniejszego opracowania 
wynika, że obecnie przeciętny czas oczekiwania na termin rozprawy w Sądzie Okrę-
gowym w Warszawie w tego rodzaju sprawach może wynosić nawet rok.

Można obecnie stwierdzić, że wśród osób w praktyce zajmujących się postępowa-
niami grupowymi, które reprezentują konsumentów, panuje konsensus co do potrzeby 
zmian ustawodawczych w obecnym modelu postępowania grupowego, a nawet 
szerzej – w całym modelu dochodzenia roszczeń związanych z obrotem masowym. 
W ocenie autora należy przy tym wyróżnić następujące obszary, w których wypra-
cowanie nowych rozwiązań jest konieczne celem zapewnienia skutecznego docho-
dzenia roszczeń grupowych:

Po pierwsze, niezbędne są zmiany organizacyjne dotyczące zasad urzędowania  –
sądów powszechnych. Rozpoznawanie w tych samych wydziałach spraw 
indywidualnych i grupowych może istotnie utrudniać sprawne zarządzanie 
zarówno jednymi, jak i drugimi. Rozwiązaniem, które przyczyniłoby się do 
usprawnienia rozpoznawania tego rodzaju spraw, mogłoby być stworzenie 
wyspecjalizowanych sądów, jak ma to miejsce w przypadku Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów – ewentualnie kierowanie do takich sądów spraw, 
w których liczba członków grupy przekracza określoną granicę i które należą do 
określonej kategorii (na przykład roszczenia związane ze stosowaniem klauzul 
niedozwolonych we wzorcach umów).
Po drugie, niezbędne jest uproszczenie procedury cywilnej w zakresie  –
kwalifikacji postępowania do rozpoznania w postępowaniu grupowym i ustalenia 
składu grupy. Obecnie wydawane są na tym etapie osobno co najmniej trzy 
rozstrzygnięcia, z których na każde przysługuje zażalenie do sądu wyższej 
instancji (postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym; 
postanowienie o zobowiązaniu powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie 
kosztów procesu; postanowienie o ustaleniu składu grupy). Wydaje się, że nie 
ma obiektywnych przeszkód, aby kwestie te były rozpoznawane w jednym 
orzeczeniu i następnie weryfikowane w jednym postępowaniu odwoławczym.

15 „Jeśli pominąć sprawy rozwodowe, to ponad 30 procent wszystkich pozwów cywilnych, które 
wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczy spraw frankowiczów. Od początku stycznia do 
27 grudnia 2018 r. do warszawskiej okręgówki takich spraw wpłynęło aż 2549. Rok wcześniej było ich 
999, a to oznacza 2,5-krotny wzrost liczby spraw dotyczących kredytów frankowych. Zajmuje się nimi 
61 sędziów, a trzeba zaznaczyć, że wiele spośród przypadków, z którymi kredytobiorcy zgłaszają się do 
sądów, to sprawy bardzo skomplikowane, nierzadko precedensowe” [TOK FM 2019].
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Po trzecie, niezbędne jest wypracowanie nowych narzędzi służących  –
merytorycznej ocenie roszczeń. Mowa tu przede wszystkim o potrzebie 
wprowadzenia nowych środków lub sposobów przeprowadzania dowodów 
i ustalania okoliczności faktycznych. Należy uznać, że w odniesieniu do 
postępowań z udziałem znacznych grup osób nie jest skutecznie możliwe 
w rozsądnym czasie i według klasycznych zasad procesowych przeprowadzenie 
przesłuchania na rozprawie wszystkich członków grupy. W tym zakresie warte 
rozważenia jest umożliwienie sądom powszechnym wykorzystania instytucji 
znanej z arbitrażu i sądownictwa polubownego – zeznań pisemnych [Dudzińska 
2012, s. 78].
Po czwarte wreszcie, skuteczne dochodzenie roszczeń w sporach z udziałem  –
znacznych grup konsumentów wymaga przyjęcia bardziej elastycznych metod 
ustalania wysokości należnego odszkodowania. Obecnie w ograniczonym 
zakresie podstaw takich dostarcza art. 322 k.p.c., który daje możliwość ustalenia 
odszkodowania według uznania sędziowskiego, jednak przepis ten stosowany 
jest rzadko i brak regulacji, która uzasadniałaby szersze jego zastosowanie 
w postępowaniu grupowym. Z drugiej strony trudności dowodowe podmiotów 
poszkodowanych naruszaniem prawa ochrony konkurencji i konsumentów już 
teraz są dostrzegane przez ustawodawcę – przykładem tego jest wspomniana 
wcześniej ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez 
naruszenie prawa konkurencji. Ustawa ta nie tylko wprowadza szereg nowych 
rozwiązań z zakresu postępowania dowodowego, lecz także uprawnia sądy do 
posiłkowania się różnymi metodami szacunkowymi w celu ustalenia wysokości 
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji – por. artykuł 31 
przywołanej ustawy: „Przy ustalaniu wysokości szkody wyrządzonej przez 
naruszenie prawa konkurencji sąd może posiłkować się wytycznymi zawartymi 
w komunikacie Komisji 2013/C 167/07 w sprawie ustalania wysokości szkody 
w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia art. 101 lub 
art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 167 
z 13.06.2013, s. 19) oraz wytycznymi Komisji Europejskiej, o których mowa 
w art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 
listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie 
roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw 
członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. 
Urz. UE L 349 z 05.12.2014, s. 1)”. Ścisłe wykazanie wysokości szkody jest 
często w tego rodzaju przypadkach niemożliwe lub utrudnione, jednak może być 
ona w sposób możliwie obiektywny oszacowana przez biegłych. Mechanizm 
uznaniowego przyznawania odszkodowania znany jest również z regulacji 
z zakresu naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym 
terminie – art. 12 ust. 4 ustawy o skardze na przewlekłość16 wprowadza zasadę, 

16 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w po-
stępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 75).

K.Woronowicz
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że w przypadku stwierdzenia przewlekłości przyznaje się skarżącemu kwotę 
od 2000 do 20000 zł. Takie szacunkowe ustalanie wysokości rekompensaty 
w odniesieniu do kwestii przewlekłości potwierdza również orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka17. Nie ma zatem aksjologicznych ani 
systemowych przeszkód, aby tego rodzaju rozwiązania służące zapewnieniu 
większej efektywności ochrony przed naruszeniami nie zostały wprowadzone 
również do postępowań grupowych.

Skuteczne mechanizmy grupowego dochodzenia roszczeń muszą być rozpatry-
wane jako jeden z kluczowych elementów systemu ochrony konsumenta i słabszych 
kontrahentów we współczesnym obrocie prawnym. Obecnie wprowadzanych jest 
wiele aktów prawnych dostarczających więcej narzędzi polubownego rozwiązy-
wania sporów, jak również precyzujących uprawnienia konsumentów i kontrahentów 
w różnych sytuacjach rynkowych. Regulacje te nie mają szansy skutecznego funk-
cjonowania bez mechanizmów pozwalających na rzeczywiste egzekwowanie tych 
praw na drodze sądowej. Bez takich mechanizmów nie będzie również szansy na 
rozwiązywanie sporów w sposób polubowny, ponieważ obecnie dla instytucji finan-
sowych naruszających prawa konsumentów prowadzenie sporu wydaje się rozwią-
zaniem bardziej pragmatycznym niż jakiekolwiek rozmowy ugodowe. W rezultacie 
dostosowanie postępowania grupowego do obecnych wyzwań rynku powinno być 
traktowane jako jeden z kluczowych elementów gwarantujących skuteczną ochronę 
konsumenta i innych podmiotów zagrożonych nadużywaniem przewagi kontrak-
towej przez silniejszych kontrahentów.
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Collective claims by clients of financial institutions
– current state, experiences and necessary changes

Abstract. Subject of the paper is to provide a general view of how class actions – with 
particular consideration of disputes involving clients of financial institutions – work all 
over the world and what is the current status of this type of cases in Poland. The purpose 
of the paper is to show the significance that measures designed for resolution of disputes 
with large number of plaintiffs have for the modern legal relations, rather than presentation 
of detailed procedural solutions of the Polish class action procedure. According to author’s 
opinion it is important to point out that resolution of mass disputes is a necessary element 
of consumers’ and other clients’ protection in the modern, mass market where individual 
claims litigated on the basis of traditional legal measures is impossible – at least at the level 
which needed to protect appropriate number of participants of the modern market. In the latter 
part of the study the author shows main problems of how class action is functioning 
in Poland and what solutions could be proposed for improvement. The presented data and 
conclusions have been prepared on the basis of available publications, but also on the basis 
of author’s practice and experience as an attorney in numerous class actions against financial 
institutions.

Keywords: class actions, group litigation, collective claims, consumer protection, financial 
institutions’ customer protection.
JEL Codes: D14, D18, G20, K41.
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Streszczenie. Beneficjentami usługi odwróconego kredytu hipotecznego z założenia powinny 
być osoby starsze. Jej ideą jest wsparcie finansowe seniorów poprzez monetyzację kapitału 
zakumulowanego w nieruchomościach. Specyfika usługi odwróconego kredytu hipotecz-
nego wymaga zapewnienia ochrony interesów (prawnych i ekonomicznych) korzystających 
z niej konsumentów. Ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań mających na celu ochronę 
konsumentów, co zostało wskazane w niniejszym opracowaniu. Uprawnienia te są analo-
giczne do rozwiązań przyjętych w ustawie o kredycie konsumenckim. Ochrona konsumenta 
seniora może zostać zapewniona poprzez: wypełnianie obowiązków informacyjnych przez 
kredytodawców, prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta, prawo do przedterminowej 
spłaty kredytu, a także wypowiedzenie umowy kredytowej w ustawowo wskazanych przy-
padkach. Ocena efektywności i skuteczności tych mechanizmów jest utrudniona, ponieważ 
banki nie oferują i nie udzielają odwróconego kredytu hipotecznego (spowodowane jest to 
wysokim poziomem ryzyka). Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie mechani-
zmów ochrony prawnej konsumentów seniorów na gruncie ustawy o odwróconym kredycie 
hipotecznym oraz wskazanie, czy mechanizmy te są odpowiednie i gwarantują odpowiedni 
poziom ochrony konsumentów. 

Słowa kluczowe: odwrócony kredyt hipoteczny, ochrona konsumenta, konsument, osoba 
starsza.
Kody JEL: D18, D14, G21, G28.

1. Wstęp

Zmiany demograficzne zachodzące we współczesnej Polsce wskazują na wzrost 
udziału osób starszych w społeczeństwie. Trendowi temu towarzyszy wiele 
problemów, a także wyzwań prawnych, ekonomicznych i społecznych. Niewątpliwie 
jednym z najpoważniejszych zagadnień jest obciążenie systemu emerytalnego, gdyż 
liczba wypłacanych świadczeń każdego roku jest coraz większa.
1 Kontakt z autorem: Magdalena Paleczna (ORCID: 0000-0001-7646-1055), Uniwersytet Wrocławski, 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych, ul. Uniwersytecka 22/26, 
50-145 Wrocław, e-mail: magdalena.paleczna@uwr.edu.pl.
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Przeciętna wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce nie jest proporcjonalna do 
ponoszonych przez osoby starsze wydatków na życie codzienne. Pogarszająca się 
sytuacja ekonomiczna osób starszych i niezadowalająca wysokość świadczeń emery-
talnych sprawiają, że wiele osób poszukuje dodatkowych źródeł, które pozwolą im 
na finansowanie bieżących potrzeb i wydatków.

Pauperyzacja osób starszych jest problem ekonomicznym i społecznym. Obniżeniu 
stopy życiowej nierzadko towarzyszy zjawisko wykluczenia społecznego, którego 
następstwem może być wykluczenie ekonomiczne, a więc niemożność skorzystania 
z usług finansowych ze względu na słabą sytuację finansową. Tego typu zjawisko 
zauważalne jest przede wszystkim na rynku bankowych usług kredytowych. Osoby 
starsze często decydują się na skorzystanie z usług kredytowych konkurencyjnych 
podmiotów, w szczególności niebankowych instytucji pożyczkowych, które specja-
lizują się w udzielaniu kredytów o niskiej wysokości i krótkim terminie spłaty. 
Bywa również tak, że oferowane usługi kredytu konsumenckiego nie odpowiadają 
potrzebom osób starszych konsumentów, określonym z uwzględnieniem dostępnych 
przedsiębiorcy informacji dotyczących cech tych konsumentów. 

W odpowiedzi na problemy i rosnące potrzeby osób starszych w 2014 r. wprowa-
dzono regulację prawną dotyczącą usługi odwróconego kredytu hipotecznego. Tego 
typu usługa pozwala uzyskać osobie starszej dodatkowe środki finansowe z nieru-
chomości, której jest właścicielem lub do której przysługuje jej spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. Celem odwróconego 
kredytu hipotecznego jest uruchomienie kapitału zgromadzonego w nieruchomości. 
Umożliwia to seniorom wypłacanie „zamrożonego” w nieruchomości kapitału 
w systemie ratalnym lub jednorazowo. 

Usługa odwróconego kredytu hipotecznego uznawana jest za usługę typu equity 
release w modelu kredytowym. Usługa ta z powodzeniem funkcjonuje w krajach Unii 
Europejskiej, na przykład we Francji, Hiszpanii, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. 
W Polsce podmiotem uprawnionym do zawarcia umowy odwróconego kredytu hipo-
tecznego z kredytobiorcą są wyłącznie banki. Podyktowane jest to potrzebą zapew-
nienia bezpieczeństwa (ekonomicznego) kredytobiorcom, którymi z założenia mają 
być głównie osoby starsze. Banki są odpowiednio wyposażone i zabezpieczone kapi-
tałowo oraz podlegają nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego. Bank na podstawie zawartej umowy zobowiązuje się oddać do dyspozycji 
kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których 
spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy. Mimo istniejącej regulacji prawnej dotych-
czas żaden bank w Polsce nie zdecydował się na oferowanie usługi odwróconego 
kredytu hipotecznego. 

Niewątpliwie usługa odwróconego kredytu hipotecznego jest atrakcyjnym rozwią-
zaniem, z którego może skorzystać kredytobiorca, zwłaszcza będący seniorem. 
Niemniej jednak usługa ta może stwarzać pewne problemy i zagrożenia po stronie 
kredytobiorcy. Dlatego też uzasadnione jest wprowadzenie prawnych mechanizmów 
stosowania i egzekwowania ochrony prawnej kredytobiorców, które zapewnią im 
bezpieczeństwo oraz poszanowanie ich interesów. 

Przejawy ochrony konsumenta seniora w regulacji o odwróconym kredycie hipotecznym
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Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy mechanizmów ochrony konsumenta 
seniora w regulacji o odwróconym kredycie hipotecznym wraz ze wskazaniem, czy 
są one wystarczające do zapewnienia właściwego poziomu ochrony konsumenta 
seniora. Objęcie osób starszych szczególną ochroną prawną jest uzasadnione tym, 
że wraz z upływem lat życia zmniejszają się u wielu osób zdolności analityczne, 
przez co osoby te mogą podejmować błędne decyzje, w tym decyzje finansowe. 
Z uwagi na skalę, stopień i dynamizm rozwoju usług finansowych, osoby starsze 
mają ograniczone możliwości ich zrozumienia, co może skutkować zaangażowa-
niem się w usługę kredytową niedostosowaną do potrzeb.

2. Przedkontraktowa ochrona kredytobiorcy przez informację

Pierwszym z mechanizmów ochrony konsumenta, jaki został przewidziany przez 
ustawodawcę na gruncie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym 
kredycie hipotecznym (dalej: u.o.k.h.)2, jest wypełnianie obowiązków informacyj-
nych na etapie przedkontraktowym przez kredytodawcę. 

Ze względu na poziom skomplikowania usługi finansowej, jaką jest odwrócony 
kredyt hipoteczny, ustawodawca zobowiązał banki do dostarczenia kredytobiorcy 
formularza informacyjnego (bank przekazuje formularz w wybranej przez kredyto-
biorcę postaci w formie papierowej lub elektronicznej), zawierającego informacje 
o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego. Formularz ten przekazywany jest 
konsumentowi przez bank w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zawarciem 
umowy. 

Elementy, jakie powinien zawierać formularz informacyjny, określone zostały 
w art. 8 ust. 2 u.o.k.h. Jest to katalog o charakterze otwartym. Oprócz wymie-
nionych przez ustawodawcę elementów, które obligatoryjnie muszą być zawarte 
w formularzu, istnieje możliwość wprowadzenia innych niezbędnych informacji, 
które pozwolą kredytobiorcy na podjęcie decyzji o zawarciu umowy odwróconego 
kredytu hipotecznego. Celem takiego rozbudowania formularza informacyjnego jest 
ograniczenie asymetrii informacyjnej między bankiem a kredytobiorcą. Dlatego też 
znaczna część przekazywanych informacji dotyczy: kwoty odwróconego kredytu 
hipotecznego i sposobu jej ustalenia, wysokości oprocentowania i warunków jego 
zmiany, wysokości i sposobów płatności innych kosztów (prowizji, opłaty za przy-
gotowanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego, kosztu wyceny nieruchomości lub 
lokalu), sposobu zabezpieczenia wierzytelności banku, praw i obowiązków kredy-
tobiorcy, jak również innych danych, które są niezbędne do podjęcia decyzji przez 
kredytobiorcę [Czech 2015, s. 112–114; Wachnicka 2017, s. 187 i nast.].

Bank zamieszcza w formularzu wyłącznie aktualne informacje wraz z podaniem 
daty zachowania ich ważności. Wyjątek stanowią: kwota odwróconego kredytu 
hipotecznego3, sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocento-

2 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 786).
3 Sposób jej ustalenia, w tym stosunek tej kwoty do wartości nieruchomości będącej własnością kre-
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wania i warunki jego zmiany, a także wysokość i sposób płatności innych kosztów4. 
Wskazane wartości mogą mieć charakter szacunkowy, co spowodowane może 
być zmianami zachodzącymi na rynku nieruchomości. Bank i kredytobiorca mogą 
negocjować warunki umowy kredytowej, co również może mieć wpływ na zmianę 
zarówno kwoty, jak i wyróżnionych wartości [Czech 2015, s. 113].

Dla zachowania przejrzystości treści i w celu umożliwienia kredytobiorcy zapo-
znania się ze szczegółowymi warunkami udzielania i rozliczania odwróconego 
kredytu hipotecznego Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 2 lipca 2015 r. 
w sprawie wzoru formularza informacyjnego zawierającego informacje o ofercie 
odwróconego kredytu hipotecznego5 określił wzór formularza, który stanowi 
załącznik do rozporządzenia. Banki są bezwzględnie zobowiązane do stosowania 
wzoru formularza. Ujednolicony formularz umożliwia kredytobiorcom porów-
nanie ofert i wybór najkorzystniejszej (uzasadnienie do rządowego projektu ustawy 
o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 12 maja 2014 r.; dalej: uzasadnienie)6. 
Formularz powinien mieć formę pisemną i być przygotowany z użyciem powięk-
szonej czcionki. Wydaje się to istotne ze względu na wiek i ograniczone zdolności 
poznawcze osób starszych. 

W sytuacji gdy bank nie dostarczył kredytobiorcy formularza informacyjnego, ma 
on prawo do złożenia pisemnego oświadczenia, zgodnie z którym może: „1) żądać od 
banku zapłaty dziesiątej części odsetek i innych kosztów należnych od wypłaconej 
części odwróconego kredytu hipotecznego albo 2) wypowiedzieć umowę odwróco-
nego kredytu hipotecznego i spłacić całkowitą kwotę do zapłaty bez dziesiątej części 
odsetek i innych kosztów”7. 

Rolą kompleksowo i prawidłowo przekazywanych informacji o nabywanej usłudze 
jest zmniejszenie asymetrii informacyjnej między stronami umowy oraz ograniczenie 
wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji przez bank [Rutkowska-Tomaszewska 
2013; Wachnicka 2017, s. 190; Dziedzic 2019, s. 86–100]. Wprowadzenie ochrony 
przez informację jest skutecznym mechanizmem ochrony jeszcze na etapie przed-
kontraktowym8 [Rutkowska-Tomaszewska 2014, s. 667–679; Rutkowska-Toma-
szewska, Paleczna 2018; Rutkowska-Tomaszewska 2018, s. 115–136]. Przekazane 
informacje umożliwiają kredytobiorcy uzyskanie pełnej wiedzy o proponowanej 
usłudze oraz odpowiednią jej analizę [Malarewicz-Jakubów 2017, s. 193].

dytobiorcy lub do której przysługuje mu prawo użytkowania wieczystego, lub też lokalu, do którego 
przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 
4 Do innych kosztów ustawodawca zaliczył: prowizję, opłaty za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku 
kredytowego, koszty wyceny nieruchomości lub lokalu, koszty monitorowania wartości nieruchomości 
lub lokalu – oraz sposób ich rozliczania. 
5 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza informacyjnego zawierające-
go informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego z dnia 2 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1010).
6 Druk Sejmu VII kadencji nr 2392, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2392 [dostęp: 
31.03.2018].
7 Art. 15 u.o.k.h.
8 Należy wskazać, że obowiązek informacyjny jest jednym z przejawów realizacji idei odpowiedzial-
nego pożyczania-kredytowania, która ma zastosowanie do wszystkich usług kredytowych. 
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Należy zatem uznać, że wypełnienie wskazanych ustawowo obowiązków infor-
macyjnych przez kredytodawców ma na celu ochronę kredytobiorców, którymi 
z założenia mają być osoby starsze. Pozwala również kredytobiorcom na podjęcie 
świadomej decyzji o zawarciu umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Wydaje 
się to słuszne ze względu na wagę podejmowanej decyzji i jej potencjalne konse-
kwencje: przeniesienie prawa własności nieruchomości na bank po zakończeniu 
umowy odwróconego kredytu hipotecznego. 

3. Odstąpienie od umowy odwróconego kredytu hipotecznego przez 
kredytobiorcę

Kredytobiorca może odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecznego 
w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Nadane kredytobiorcom uprawnienie jest 
odstępstwem od zasady pacta sunt servanta9 [Malarewicz 2008, s. 75 i nast.], przysłu-
guje kredytobiorcy ex lege i wzmacnia jego pozycję w relacji z bankiem. Odstąpienie 
od umowy odwróconego kredytu hipotecznego powoduje wygaśnięcie stosunku 
prawnego między kredytobiorcą a bankiem i ma skutek ex tunc – od dnia zawarcia 
umowy. Kredytobiorca może odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecz-
nego niezależnie od jej postanowień oraz bez wskazania przyczyny odstąpienia. 

Tego typu mechanizm ochrony prawnej kredytobiorcy występuje również w art. 53 
ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim10 oraz w art. 42 
ust. 1–4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym i nadzorze nad 
pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami11, z wyjątkiem dotyczącym terminu 
odstąpienia. Na gruncie powołanych ustaw konsument może odstąpić od umowy 
kredytu w terminie 14 dni od jej zawarcia. 

Bank nie może w żaden sposób ograniczać prawa kredytobiorcy do odstąpienia od 
umowy. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 12 u.o.k.h. umowa odwróconego kredytu hipo-
tecznego musi określać prawo kredytobiorcy do odstąpienia od umowy wraz z okre-
śleniem wysokości odsetek za okres do upływu terminu określonego w art. 12 ust. 1 
u.o.k.h. Podjęcie decyzji o odstąpieniu od umowy odwróconego kredytu hipotecz-
nego nie może wiązać się z ponoszeniem przez kredytobiorcę dodatkowych kosztów 
[Czech 2015, s. 166]. Kredytobiorca zobowiązany został do zwrotu wysokości opłat 
lub ich części, które poniesione zostały przez bank na rzecz organów administracji 
państwowej lub sądów.

Informacja o prawie kredytobiorcy do odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego 
jest obligatoryjnym elementem umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Dodat-

9 Pacta sunt servanta (łac.) – umów należy dotrzymywać. Zgodnie z tą wywodzącą się z prawa rzym-
skiego zasadą umowa, która została zawarta w prawidłowy sposób, nie może zostać rozwiązana decy-
zją jednej ze stron. Zasada ta w szczególności traci na znaczeniu w przypadku umów konsumenckich. 
Odstąpienie od zasady pacta sunt servanta w przypadku umów konsumenckich ma na celu zapewnie-
nie ochrony konsumenta w sensie prawnym i ekonomicznym. 
10 Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1083).
11 Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipo-
tecznego i agentami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 819).
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kowo kredytodawca dołącza do umowy odwróconego kredytu hipotecznego wzór 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. We wzorze musi zostać wskazany adres, 
pod który należy złożyć oświadczenie, co ma pozwolić kredytobiorcy na skuteczne 
odstąpienie od umowy [Czech 2015, s. 167].

Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 
Wprowadzenie odpowiednio długiego okresu na odstąpienie od umowy odwróco-
nego kredytu hipotecznego podyktowane jest typem kredytobiorców, do których 
adresowana jest umowa odwróconego kredytu hipotecznego (będą nimi głównie 
osoby starsze o ograniczonej zazwyczaj wiedzy ekonomicznej i prawniczej).

Celem omawianego uprawnienia jest stworzenie kredytobiorcy możliwości wyco-
fania się z zawartej umowy bez ponoszenia istotnych kosztów (uzasadnienie). 
Oznacza to, że kredytobiorca decydujący się na odstąpienie od umowy odwróco-
nego kredytu hipotecznego zobowiązuje się do zwrotu wypłaconej przez bank kwoty 
odwróconego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami należnymi do dnia odstą-
pienia od umowy. Jeżeli bank wypłacił kredytobiorcy kwotę, to zwrot tej kwoty 
przez kredytobiorcę powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia oświad-
czenia o odstąpieniu od umowy. Natomiast odsetki naliczane są do dnia odstąpienia 
od umowy odwróconego kredytu hipotecznego12. Odsetki nie będą naliczane, gdy 
w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia odstąpienia od umowy nie nastąpiła 
wypłata odwróconego kredytu hipotecznego.

Jeżeli bank w związku z umową odwróconego kredytu hipotecznego ponosi koszty 
(opłaty) na rzecz organów administracji państwowej lub sądów, to kredytobiorca, 
odstępując do umowy odwróconego kredytu hipotecznego, jest zobowiązany do 
zwrotu poniesionych przez bank kosztów. Jeżeli koszt poniesiony przez bank może 
zostać zwrócony przez organ administracji publicznej lub sąd, to kredytobiorca nie 
ponosi takiego kosztu. 

Należy również wskazać, że ustawodawca upoważnił kredytodawcę do zastrze-
żenia w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, że wypłata środków nastąpi 
po upływie okresu odpowiadającemu terminowi, w jakim kredytobiorca może 
odstąpić od umowy13. Tego typu rozwiązanie ma stanowić ochronę kredytobiorcy 
przed szybkim rozdysponowaniem środków i zwrotem wysokiej kwoty pieniężnej, 
w przypadku gdy kredyt wypłacany jest jednorazowo [Wachnicka 2017, s. 190]. 

4. Przedterminowa spłata kredytu

Kredytobiorca może dokonać całkowitej spłaty kredytu lub jego części w całym 
okresie trwania umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Jest to uprawnienie
analogiczne do rozwiązań przyjętych w ustawie o kredycie konsumenckim 
i ustawie o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecz-
nego i agentami. Rozwiązanie to może wydawać się sprzeczne ze względu na ideę 
i funkcję odwróconego kredytu hipotecznego, niemniej jednak kredytobiorca może 
12 Art. 10 pkt 12 u.o.k.h.
13 Art. 12 ust. 5 u.o.k.h.
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skorzystać z tego uprawnienia, a bank zobowiązany jest umożliwić mu przedtermi-
nową spłatę.

Kredytobiorca ma prawo do spłaty całkowitej kwoty do zapłaty, czyli „sumy 
wypłaconej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego, odsetek oraz innych 
kosztów niezapłaconych przez kredytobiorcę przed spłatą kredytu, należnych do 
dnia spłaty”14. Przedterminowa spłata kredytu może zostać dokonana przez kredy-
tobiorcę również w części. Jest to wyłączna decyzja kredytobiorcy, która nie jest 
uwarunkowana kwotami minimalnymi [Czech 2015, s. 185].

Bank zobowiązany jest przyjąć od kredytobiorcy każdą kwotę na poczet zobo-
wiązań wynikających z umowy odwróconego kredytu hipotecznego. W przypadku 
całkowitej spłaty kredytu lub jego części nie jest pobierana prowizja przez bank. 
Oznacza to również, że bank nie może zastrzec w umowie odwróconego kredytu 
hipotecznego, że od każdej dokonanej wpłaty na poczet zobowiązań kredytobiorcy 
będzie pobierana prowizja. Takie postanowienie jest sprzeczne z przepisami ustawy 
o odwróconym kredycie hipotecznym. Należy również podkreślić, że bank nie może 
żądać wcześniejszej spłaty kredytu przez kredytobiorcę15.

Kredytobiorca może skorzystać z uprawnienia do przedterminowej spłaty kredytu 
w całym okresie trwania umowy odwróconego kredytu hipotecznego. W przypadku 
przedterminowej spłaty kredytu nie ma zastosowania art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe16, termin spłaty kredytu nie jest terminem zastrze-
żonym na rzecz obu stron. Jest to ustawowe wyłączenie wynikające z art. 3 u.o.k.h.

Jeszcze na etapie przedkontraktowym bank zobowiązany jest określić w umowie 
prawo kredytobiorcy do przedterminowej spłaty odwróconego kredytu hipotecznego. 
W przypadku nieuwzględnienia tego elementu w umowie odwróconego kredytu 
hipotecznego, kredytobiorcy przysługuje uprawnienie z art. 15 u.o.k.h.17 

Prawo do przedterminowej spłaty jest jednym ze szczególnych uprawnień kredyto-
biorcy na gruncie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym i służy jego ochronie.

5. Wypowiedzenie umowy przez kredytodawcę na podstawie art. 14 u.o.k.h.

Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego 
w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego terminu18. Bank w żaden sposób nie 
może ograniczać ani odmawiać kredytobiorcy tego prawa19. W umowie odwróco-
14 Art. 2 ust. 1 pkt 1 u.o.k.h.
15 Wcześniejsza całkowita kwota do zapłaty kredytu przez kredytobiorcę będzie wymagana przez bank 
w przypadku wypowiedzenia umowy przez bank na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o kredycie hipo-
tecznym. Całkowita kwota do zapłaty staje się wymagalna z upływem okresu wypowiedzenia umowy 
odwróconego kredytu hipotecznego. 
16 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2187).
17 O przysługującym kredytobiorcy uprawnieniu w przypadku niewykonania obowiązku przez bank 
w dalszej części opracowania. 
18 W rządowym projekcie ustawy kredytobiorca mógł w każdym czasie wypowiedzieć umowę odwró-
conego kredytu hipotecznego z zachowaniem terminu trzymiesięcznego.
19 Dla przykładu: bank nie może zastrzec w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, że wypowie-
dzenie może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku naruszenia warunków umowy przez bank. 
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nego kredytu hipotecznego nie są wymagane dodatkowe postanowienia dotyczące 
wypowiedzenia umowy, gdyż uprawnienie to przysługuje ex lege. Kredytobiorcy 
przysługuje również prawo do wypowiedzenia umowy w oznaczonej części [Czech 
2015, s. 196]. 

Wypowiedzenie umowy odwróconego kredytu hipotecznego następuje przez 
dostarczenie bankowi przez kredytobiorcę oświadczenia, w którym informuje 
o wypowiedzeniu umowy20. Należy wskazać, że w przypadku gdy stroną umowy jest 
kilku kredytobiorców, to każdy z nich musi złożyć jednoznaczne oświadczenie woli. 
W razie śmierci kredytobiorcy uprawnienie do wypowiedzenia umowy przysługuje 
ex lege jego spadkobiercom [Kuźmicka-Sulikowska 2017, s. 1817 i nast.]. Choć 
ustawodawca nie wskazał, w jakiej formie powinno zostać złożone oświadczenie, to 
przyjmuje się, że powinno być ono złożone w formie pisemnej. 

W ustawie nie wskazano przesłanek wypowiedzenia umowy, co oznacza, że kredy-
tobiorca może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny. Najczęściej podsta-
wami do wypowiedzenia umowy mogą być: podjęcie przez kredytobiorcę decyzji 
o sprzedaży nieruchomości, chęć przekazania nieruchomości spadkobiercom, rezy-
gnacja z korzystania z usług banku, naruszenie warunków umowy i praw kredyto-
biorcy przez bank, wybór innej korzystniejszej oferty [Czech 2015, s. 195]. 

Okres wypowiedzenia umowy przez kredytobiorcę wynosi 30 dni. Jest to ustawowo 
zastrzeżony termin, który nie ulega przedłużeniu. Warto zaznaczyć, że w przypadku 
wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego nie ma zastosowania 
art. 75a ust. 2 prawa bankowego, czyli zachowanie trzymiesięcznego terminu na 
wypowiedzenie umowy.

Wypowiedzenie przez kredytodawcę umowy w dowolnym momencie obowią-
zywania umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia uwarunko-
wane jest przede wszystkim specyfiką usługi odwróconego kredytu hipotecznego. 
Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do 
dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pienięż-
nych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje 
się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy poprzez ustanowienie hipoteki 
na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego. Tym samym kredytobiorca 
zrzeka się nieruchomości oraz pozbawia możliwości jej dziedziczenia bez ustano-
wionej hipoteki.

Stosunek prawny między kredytobiorcą a bankiem wygasa w dniu, gdy wszystkie 
roszczenia stron zostały zaspokojone. Bank wypłaca należną kwotę kredytu przez 
okres wypowiedzenia. Możliwe jednak jest, aby bank w formie postanowienia 
zastrzegł, że w przypadku złożenia wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu 
hipotecznego bank nie wypłaca kwoty kredytu kredytobiorcy [Czech 2015, s. 199]. 
Bank ma również prawo do zamieszczenia klauzuli o odmowie wypłaty kredytu, co 
nie pozostaje w sprzeczności z art. 3851 § 1 k.c. 

20 Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1145) kredytobiorca musi w sposób dostateczny ujawnić wolę wypowiedzenia umowy kredytu. 
Oświadczenie powinno mieć charakter definitywny.
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Upływ okresu wypowiedzenia zobowiązuje kredytobiorcę do zwrotu całkowitej 
kwoty kredytu. Kredytobiorca zobowiązany jest do zachowania wymaganego 
terminu, w przeciwnym razie bank nalicza odsetki wynikające z nieterminowej 
spłaty [Borysiak 2017, s. 1065–1084; Zagrobelny 2017, s. 993 i nast.]. Zgodnie z art. 
24 ust. 1 u.o.k.h.: „Kredytobiorca albo jego spadkobiercy ponoszą wobec banku 
odpowiedzialność do wysokości wartości nieruchomości lub lokalu. […] Bank może 
żądać zaspokojenia wyłącznie z nieruchomości lub lokalu, które stanowią zabezpie-
czenie odwróconego kredytu hipotecznego”.

Z dniem upływu okresu wypowiedzenia i całkowitej spłaty kredytu przez kredyto-
biorcę następuje przeniesienie własności nieruchomości, która stanowiła zabezpie-
czenie odwróconego kredytu hipotecznego. Przeniesienie własności nieruchomości 
następuje w formie aktu notarialnego. 

6. Ochrona konsumenta w przypadku niewykonania obowiązku przez bank

Bank zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, jakie nakłada na niego 
ustawa, zwłaszcza obowiązków informacyjnych wynikających z art. 8 i 10 u.o.k.h. 
Formularz informacyjny i umowa odwróconego kredytu hipotecznego muszą 
zawierać elementy wskazane ustawowo. W sytuacji gdy w formularzu lub umowie 
odwróconego kredytodawca nie zawarł wymaganych ustawowo elementów, kredy-
tobiorca po złożeniu bankowi pisemnego oświadczenia, może: „1) żądać od banku 
zapłaty dziesiątej części odsetek i innych kosztów należnych od wypłaconej części 
odwróconego kredytu hipotecznego albo 2) wypowiedzieć umowę odwróconego 
kredytu hipotecznego i spłacić całkowitą kwotę do zapłaty bez dziesiątej części 
odsetek i innych kosztów”21. Na kredytobiorcy spoczywa ciężar dowodu, że doszło 
do naruszenia obowiązków informacyjnych. Przyznane kredytobiorcy uprawnienia 
należy traktować oddzielnie – mają one charakter alternatywny. Oznacza to, że 
kredytobiorca może skorzystać z jednego uprawnienia przez cały okres trwania 
umowy odwróconego kredytu hipotecznego. 

Pierwszym z mechanizmów ochronnych kredytobiorcy jest sankcja obniżenia 
kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę o 10%22. Kredytobiorca może skorzystać 
z prawa do obniżenia kosztów kredytu, gdy bank naruszył choćby jeden obowiązek 
wynikający z art. 8 i art. 10 u.o.k.h.23 Przesłanki stosowania sankcji obniżenia kosztów 
21 Art.15 pkt 1 i 2 u.o.k.h.
22 W ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym inaczej niż w ustawie o kredycie konsumenckim 
uregulowana została kwestia niewykonania obowiązków przez bank na etapie zawierania umowy kre-
dytu. Mianowicie w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim zastrzeżone zostało, że w przypadku 
naruszenia przez kredytodawcę obowiązków zawarcia w umowie kredytowej wskazanych elementów 
konsument – po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia – zwraca kredyt bez odsetek i innych 
kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.
23 Obniżenie kosztów kredytów możliwe jest tylko i wyłącznie, gdy wystąpią przesłanki z art. 8 ust. 1, 
a dokładnie: niedoręczenie formularza informacyjnego, doręczenie formularza w terminie krótszym 
niż 14 dni przed zawarciem umowy o odwrócony kredyt hipoteczny (naruszenie obowiązku nie zaj-
dzie, gdy termin zostanie skrócony na żądanie kredytobiorcy), dostarczenie formularza w niewłaściwej 
formie (gdy kredytobiorca wybrał formę pisemną, a formularz został dostarczony w formie elektro-
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kredytu (odsetek i innych kosztów należnych od wypłaconej części odwróconego 
kredytu hipotecznego, dalej: sankcja obniżenia kosztów kredytu) zostały jasno okre-
ślone przez ustawodawcę. Oznacza to, że kredytobiorca nie może rozciągać tego 
uprawnienia na niewykonanie innych obowiązków przez bank. 

Sankcja obniżenia kosztów kredytu może zostać również zastosowana, gdy bank co 
prawda wykonuje obowiązek informacyjny, jednakże informacje zawarte w formu-
larzu informacyjnym i umowie odwrotnego kredytu hipotecznego są nieprawidłowe, 
niepełne, niejednoznaczne i niezrozumiałe dla kredytobiorcy [Czech 2015, s. 205]. 
Błędy pisarskie nie mogą być przesłanką do stosowania przepisów art. 15 pkt 1 
u.o.k.h. Obniżenie kosztów kredytu staje się wymagalne z chwilą złożenia oświad-
czenia o żądanie zapłaty. 

Ustawodawca zastrzegł, że obniżeniu mogą ulec jedynie naliczone dotychczas 
odsetki kapitałowe – uwzględnione w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, 
a także inne koszty, które ponosi kredytobiorca, w szczególności opłaty i prowizje 
bankowe. Zaznaczyć należy, że obniżeniu nie ulegają koszty uiszczone na rzecz 
sądów, organów administracji publicznej, a także osób trzecich, jak również składka 
ubezpieczeniowa poniesiona z tytułu ubezpieczenia nieruchomości [Czech 2015, 
s. 212–217]. 

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego jest kontynuowana, jeśli zostanie 
wykonana przez kredytobiorcę sankcja obniżenia kosztów kredytu. 

W przypadku niewykonania obowiązku informacyjnego przez bank kredytobiorca 
może też skorzystać z innego nadanego mu uprawnienia, a mianowicie wypowiedzieć 
umowę odwróconego kredytu hipotecznego i spłacić całkowitą kwotę do zapłaty bez 
dziesiątej części odsetek i innych kosztów. Wypowiedzenie umowy odwróconego 
kredytu hipotecznego na podstawie art. 15 pkt 2 u.o.k.h. nie jest tożsame z wypowie-
dzeniem uregulowanym w art. 14 u.o.k.h. 

Kredytobiorca, wypowiadając umowę odwróconego kredytu hipotecznego, 
dokonuje spłaty całkowitej kwoty do zapłaty bez dziesiątej części odsetek i innych 
kosztów. Podobnie jak w sankcji obniżenia kosztów kredytu (art. 15 pkt 1 u.o.k.h.) 
sankcja z art. 15 pkt 2 u.o.k.h. obejmuje odsetki kapitałowe wynikające z umowy 
odwróconego kredytu hipotecznego. Obniżeniu podlegają też inne koszty, do których 
poniesienia został zobowiązany kredytobiorca na podstawie umowy odwróconego 
kredytu hipotecznego. Nie mogą być to koszty poniesione na rzecz sądów i organów 
administracji publicznej, a także koszty ubezpieczenia nieruchomości.

Zarówno w przypadku sankcji obniżenia kosztów kredytu (art. 15 pkt 1 u.o.k.h.), 
jak i wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego przyjęta została 
stawka w wysokości 10%. „Wprowadzenie proporcjonalnej formuły obniżenia 
odsetek i innych kosztów o dziesiątą część wynika ze specyfiki odwróconego kredytu 

nicznej), w formularzu nie zostały zamieszone wymagane informacje zawarte w art. 8 ust. 2 u.o.k.h. 
Sankcja obniżenia kosztów z naruszenia obowiązków z art. 10 u.o.k.h. wynikać będzie z: sporządzenia 
umowy odwróconego kredytu hipotecznego w innej formie niż pisemna, niezamieszczenia w umowie 
elementów określonych w ustawie, zawarcia w umowie niepełnych i nieprawidłowych treści, niedo-
łączenia wzoru odstąpienia od umowy odwróconego kredytu hipotecznego oraz gdy w dołączonym 
wzorze odstąpienia brak jest adresu, pod który należy je złożyć.

Przejawy ochrony konsumenta seniora w regulacji o odwróconym kredycie hipotecznym
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hipotecznego, który będzie mógł być udostępniany w formie wypłat okresowych, ale 
również w formie wypłaty jednorazowej” (uzasadnienie).

W ustawie nie został uregulowany termin, w jakim kredytobiorca powinien 
złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy odwróconego kredytu hipotecznego. 
W tej sytuacji powinien mieć zastosowanie art. 14 u.o.k.h., mówiący o zachowaniu 
30-dniowego terminu wypowiedzenia. 

7. Zakończenie

Przeprowadzone rozważania pozwalają stwierdzić, że zakres ochrony kredyto-
biorcy, w szczególności seniora, w regulacji o odwróconym kredycie hipotecznym 
jest odpowiedni. Zagwarantowanie przez ustawodawcę i poszanowanie szczególnych 
uprawnień kredytobiorcy sprawia, że ochrona ta może być efektywna i skuteczna. 

Niestety, ze względu na brak świadczenia usługi odwróconego kredytu hipotecz-
nego przez banki ocena przedstawionych w opracowaniu mechanizmów ochrony 
konsumenta jest utrudniona. Nie można także stwierdzić, jakiego typu naruszeń 
i nadużyć mogą dopuszczać się kredytodawcy względem konsumentów. Niemniej 
jednak jeżeli banki zdecydują się na oferowanie i udzielanie tego typu kredytu, to 
należy uznać, że zakres ochrony kredytobiorców konsumentów na gruncie ustawy 
o odwróconym kredycie hipotecznym będzie prawidłowy i odpowiedni. 

Skorzystanie przez konsumenta seniora z usługi odwróconego kredytu hipo-
tecznego wiąże się z podjęciem trudnej decyzji, która bezpośrednio dotyczy jego 
bezpieczeństwa ekonomicznego – posiadanego majątku. Dlatego też konieczne jest 
zapewnienie kompleksowej ochrony tego kredytobiorcy przez instytucje ochrony 
konsumentów, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika 
Finansowego. Banki oraz oferowane przez nich usługi odwróconego kredytu hipo-
tecznego powinny być ściśle kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Ze względu na specyfikę usługi odwróconego kredytu hipotecznego i docelowej 
grupy kredytobiorców – osób starszych, banki powinny zostać ustawowo zobo-
wiązane do zapewnienia odpowiedniego doradztwa i konsultacji przed zawarciem 
umowy. W szczególności przekazywane informacje powinny być prawidłowe, 
aktualne i jasne dla kredytobiorców. Ważne również jest, aby pracownicy banków – 
znając profil i potrzeby kredytobiorców – przekazywali im inne informacje niezbędne 
do podjęcia decyzji o zawarciu umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Niewąt-
pliwie pozwoliłoby to zapewnić właściwy poziom ochrony konsumentów zarówno 
na etapie przedkontraktowym, jak i podczas trwania umowy kredytowej, a także 
ograniczyć nadużycia kredytodawców, w tym zjawisko missellingu. 

Ochrona konsumentów odwróconego kredytu hipotecznego, jak również innych 
usług kredytowych może być efektywna i skuteczna, gdy zostaną podjęte i realizo-
wane będą działania i przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym. Ważne jest, aby 
osoby starsze były włączane w tego typu działania, gdyż stanowią i stanowić one 
będą znaczną i ważną grupę konsumentów na rynku usług kredytowych, jak również 
pozostałych usług finansowych. 
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Protection of an elderly consumer
in reverse mortgage regulation

Abstract. Reverse mortgage credit is a financial service that is intended to benefit the elderly 
in principle. The idea of this service is to support senior consumes financially by monetizing 
the capital accumulated in real estate. The specificity of the reversed mortgage credit service 
requires the protection of the interests (legal and economic) of consumers using this service. 
The legislator has introduced a number of solutions aimed at protecting consumers which 
are depicted hereto. These rights are analogous to the solutions adopted in the Consumer 
Credit Act. The protection of seniors may be ensured by: fulfilment of information 
obligations by creditors, the consumer’s right to withdraw from the agreement, the right 
to repay the credit early, as well as the right to terminate the credit agreement in the cases 
provided for in the Act. It is difficult to assess the effectiveness and efficiency of these 
mechanisms because banks do not offer and do not provide reverse mortgage credit (due 
to the high level of risk). The aim of this study is to present mechanisms for legal protection 
of senior consumers under the Act on Reverse Mortgage Loans and to indicate whether these 
mechanisms are adequate and guarantee an appropriate level of consumer protection.

Keywords: reverse mortgage, consumer protection, consumer, an elderly consumer.
JEL Codes: D18, D14, G21, G28.
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Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała
lub rozstrój zdrowia najbliższego członka rodziny 

jako czynniki implikujące przyznanie
świadczeń odszkodowawczych

Ewelina BARYLSKA, Justyna ZAJDEL-CAŁKOWSKA1

Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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Streszczenie. W artykule poruszono kwestię uznania śmierci oraz ciężkiego zaburzenia 
zdrowia najbliższego członka rodziny za przesłanki wskazujące na zasadność przyz-
nania odszkodowania od sprawcy zdarzenia lub zakładu ubezpieczeń sprawcy. Autorki 
przedstawiają linię orzeczniczą sądów polskich ze szczególnym uwzględnieniem zakresu 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone poszkodowanym i najbliższym członkom 
ich rodziny. Artykuł jest próbą sformułowania odpowiedzi na pytanie, czy osoby posz-
kodowane pośrednio w wyniku doznania poważnych obrażeń ciała lub zaburzeń zdrowia 
przez najbliższego członka rodziny mają prawo do odszkodowania. Analiza najnowszego 
orzecznictwa Sądu Najwyższego pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania formułowane przez 
doradcę finansowego, Komisję Nadzoru Finansowego i sam Sąd Najwyższy w niepełnym 
składzie. Sąd Najwyższy wyraźnie wskazuje na zasadność roszczeń najbliższej rodziny posz-
kodowanego, jeżeli w wyniku poważnego uszczerbku na zdrowiu osoby bliskiej dojdzie do 
naruszenia dóbr osobistych określonych w art. 23 k.c., do których niewątpliwie należy prawo 
do niezakłóconego życia rodzinnego.

Słowa kluczowe: zadośćuczynienie, odszkodowanie, ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej, poszkodowany, odpowiedzialność cywilna.
Kody JEL: K15.

1. Wstęp

Od kilku lat do towarzystw ubezpieczeniowych wpływają roszczenia w przed-
miocie wypłaty zadośćuczynienia z tytułu śmierci członków rodzin, naruszenia 
więzi pomiędzy członkami najbliższej rodziny lub ciężkich uszkodzeń ciała osób 

1 Kontakt z autorkami: Ewelina Barylska (ORCID: 0000-0001-7479-7436), Uczelnia Łazarskiego
w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa,
e-mail: ebarylska@gmail.com. Justyna Zajdel-Całkowska (ORCID: 0000-0002-8370-0154), e-mail: 
kancelaria.prawomed@gmail.com.
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najbliższych. Wnioskujący domagają się przyznania rekompensaty pieniężnej 
w oparciu o art. 448 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)2. Jak wynika z doświadczenia 
zawodowego jednej z autorek, większość towarzystw ubezpieczeniowych twierdzi, 
że treść art. 448 k.c. nie daje podstaw do wypłaty zadośćuczynienia, argumentując, 
iż ciężki rozstrój zdrowia, śmierć członka najbliższej rodziny lub naruszenie więzi 
rodzinnych nie powinny być katalogowane jako dobro osobiste określone w treści 
art. 23 k.c. Odmienne stanowisko zajmują pełnomocnicy osób wnioskujących 
o zadośćuczynienie pieniężne, podnosząc, że możliwość przyznania zadośćuczy-
nienia na zasadach określonych w treści art. 448 k.c. odnosi się również do osób 
pośrednio poszkodowanych, to jest osób, których krzywda ma bezpośredni związek 
ze szkodą, jakiej doznały osoby dla nich najbliższe. 

2. Cel pracy

Celem pracy jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle aktualnej, 
głównej linii orzeczniczej roszczenia majątkowe rodzin osób poszkodowanych, 
czyli zmarłych lub tych, które doznały ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia, są zasadne. Ponadto w pracy dokonano analizy zmierzającej do 
ustalenia, czy aktualnie według głównej linii orzeczniczej ciężki rozstrój zdrowia 
osoby bliskiej stanowi podstawę przyznania zadośćuczynienia majątkowego z tytułu 
naruszenia dobra osobistego w postaci prawa do życia rodzinnego i realizacji praw 
oraz obowiązków wynikających z życia w rodzinie i jakie stanowisko zajmuje w tym 
zakresie doktryna. 

3. Materiał i metody

W niniejszej pracy posłużono się metodą analizy, którą zastosowano w odniesieniu 
do aktualnych przepisów prawa regulujących zasady dochodzenia roszczeń mająt-
kowych za krzywdy wynikłe z zerwania więzi rodzinnych oraz do orzecznictwa 
i poglądów doktryny w tym zakresie. Mając na uwadze cel pracy, autorki przedsta-
wiły przykłady pozytywnych i negatywnych orzeczeń sądów polskich odnoszących 
się do omawianej kwestii. 

4. Prawo do życia rodzinnego jako dobro osobiste

Przepisy kodeksu cywilnego nie definiują ściśle określonego katalogu dóbr 
osobistych. Przyjmuje się, że jest to powszechnie uznana w danym społeczeństwie 
wartość niemajątkowa, która jest związana z osobowością człowieka [Szpunar 1979, 
s. 106]. Artykuł 23 k.c. określa katalog dóbr osobistych, który nie definiuje tych 
dóbr w sposób enumeratywny. Należy zaznaczyć, że samo pojęcie dóbr osobistych 
zmienia się z biegiem czasu. W ostatnich latach można zaobserwować rozszerzanie 
się katalogu dóbr osobistych objętych ochroną majątkową. Jednym z najważniej-
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
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szych dóbr osobistych, które w ciągu ostatnich lat coraz bardziej ugruntowuje swoją 
pozycję jako dobro osobiste objęte ochroną cywilnoprawną, jest prawo do życia 
rodzinnego. Rodzina jest podstawową komórką społeczną, która odgrywa kluczową 
rolę w relacjach międzyludzkich. Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP3: „Małżeństwo 
jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują 
się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Ponadto art. 47 Konstytucji 
RP obejmuje ochroną życie rodzinne, stanowiąc, że: „Każdy ma prawo do ochrony 
prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania 
o swoim życiu osobistym”. Cytowany przepis zobowiązuje ustawodawcę do niwelo-
wania zagrożeń wobec rodziny za pomocą tworzenia odpowiednich barier prawnych 
[Borysiak 2016]. Do kwestii poszanowania życia prywatnego i rodzinnego odnosi 
się również Europejska Konwencja Praw Człowieka4, której art. 8 ust. 1 stanowi, 
że: „Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, 
swojego mieszkania i swojej korespondencji”. Jakkolwiek prawo do życia rodzin-
nego nie zostało wymienione w katalogu określonym w treści art. 23 k.c., w opinii 
autorek bezsprzecznie należy przyjąć, że obiektywna wartość rodziny jest niezbędna 
do prawidłowego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie i uzasadnia uznanie 
życia rodzinnego za jedno z kluczowych dóbr osobistych człowieka.

W kontekście podjętych rozważań na uwagę zasługuje fakt, że w 2008 r. weszła 
w życie nowelizacja kodeksu cywilnego5, na mocy której do treści art. 446 k.c. 
dodano paragraf 4 w następującym brzmieniu: „Sąd może także przyznać najbliż-
szym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia 
pieniężnego za doznaną krzywdę”. Wskazana nowelizacja wpłynęła na ujednoli-
cenie linii orzeczniczej odnoszącej się do przedmiotowego zakresu. Przed wejściem 
w życie tej nowelizacji, to jest przed dniem 3 sierpnia 2008 r., bezpośrednią podstawą 
przyznania osobom najbliższym poszkodowanych zadośćuczynienia pieniężnego za 
krzywdę doznaną po stracie członka rodziny był art. 448 k.c. 

Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach określał naruszone dobra osobiste mianem 
„więzi”, „więzi rodzinnej”, „szczególnej więzi emocjonalnej”, a także „prawem do 
życia rodzinnego i utrzymania tego rodzaju więzi”. Orzecznictwo w tym zakresie 
jest szczególnie bogate6. W judykaturze podkreśla się, że śmierć osoby najbliższej 
rodzi negatywne skutki w postaci naruszenia dobra osobistego osób związanych 
emocjonalnie ze zmarłym7. Podkreślić jednakże należy, że zapadają także wyroki, 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 
z późn zm.).
4 Europejska Konwencja Praw Człowieka z dnia 4 listopada 1950 r., https://www.echr.coe.int/Pages/
home.aspx?p=basictexts&c=#n1359128122487_pointer.
5 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 maja 2008 r. 
(Dz. U. Nr 116, poz. 731).
6 Uchwały SN: z dnia 22 października 2010 r. (III CZP 76/10, OSNC 2011, zeszyt B, poz. 42) i z dnia 
13 lipca 2011 r. (III CZP 32/11).
7 Wyroki SN: z dnia 14 stycznia 2010 r. (IV CSK 307/09), z dnia 10 listopada 2010 r. (II CSK 248/10, 
OSNC 2011, zeszyt B, poz. 44), z dnia 11 maja 2011 r. (I CSK 621/10, https://www.saos.org.pl/judg-
ments/94901), z dnia 25 maja 2011 r. (II CSK 537/10, Lex nr 846563) oraz z dnia 15 marca 2012 r. 
(I CSK 314/11, https://www.saos.org.pl/judgments/97500).
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w których sądy stwierdzają, że nie doszło do naruszenia dobra osobistego, ponieważ 
dobro tego typu nie istnieje. Przykładowo stwierdzano, że nie istnieje dobro osobiste 
w postaci niezakłóconego prawa do życia w rodzinie8 czy też że nie istnieje „prawo 
do szczęścia”, które rozumiane jest jako prawo do życia rodzinnego bez trosk9. 
W doktrynie także stawiano tezy przeciwne aktualnemu stanowisku orzecznictwa. 
Wskazywano że więź rodzinna nie jest dobrem osobistym, czyli indywidualnym 
dobrem człowieka [Bosek 2015, s. 9], gdyż są to więzi interpersonalne, stanowiące 
przedmiot regulacji oraz ochrony prawa rodzinnego [Grzybowski 1957, s. 100–101; 
Bosek 2012, s. 383]. Stanowisko takie argumentowane było także tym, że aby więzi 
rodzinne mogły stanowić dobro osobiste, powinny być kształtowane swobodnie 
przez każdą ze stron [Kaliński 2014, s. 20]. W literaturze wskazuje się także, że dobra 
osobiste nie mogą wynikać z relacji z inną osobą [Księżak 2014, s. 312]. Spotkać się 
można też ze stanowiskiem, że życie oraz zdrowie bliskich osób nie stanowią dobra 
osobistego [Wałachowska 2014, s. 406], a prawo polskie nie przewiduje instytucji 
zadośćuczynienia w odniesieniu do stosunków rodzinnych [Szpunar 1999, s. 75]. 
Wskazywano również, że nie każda więź rodzinna automatycznie zaliczana jest do 
katalogu dóbr osobistych, a na ochronę prawną zasługuje taka więź, której zerwanie 
przyczynia się do powstania bólu, poczucia krzywdy oraz cierpienia członka rodziny 
[Szpunar 2003, s. 17; Jastrzębski 2005, s. 46; Matys 2008, s. 46].

Z brzmienia art. 448 k.c. i art. 24 § 1 k.c. wynika, że osobą uprawnioną do 
uzyskania zadośćuczynienia pieniężnego jest ten, czyje dobre osobiste zostało naru-
szone cudzym działaniem. Sąd Najwyższy przyjął, że popełnienie jednego czynu 
niedozwolonego może jednocześnie wyrządzać krzywdę różnym osobom. Krzywdą 
odnoszącą się do zmarłego jest utrata życia, natomiast krzywdę dla członków jego 
rodziny stanowi naruszenie ich dóbr osobistych. W oparciu o art. 448 k.c. osoba 
bliska zmarłego jest osobą poszkodowaną bezpośrednio w wyniku wypadku, 
ponieważ śmierć poszkodowanego stanowi źródło naruszenia jej dóbr osobistych, to 
jest dobra w postaci prawa do życia rodzinnego10. 

5. Podstawa przyznania osobom najbliższym zadośćuczynienia za naruszenie 
dobra osobistego w postaci życia rodzinnego

Najważniejszą kwestią dotyczącą zasadności przyznania zadośćuczynienia za 
naruszenie dobra osobistego w postaci życia rodzinnego jest ustalenie, czy podstawą 
zadośćuczynienia jest wyłącznie śmierć osoby najbliższej, czy również doznanie 
przez członka rodziny szkody w postaci trwałego i ciężkiego rozstroju zdrowia 
uniemożliwiającego współuczestniczenie w życiu rodzinnym i budowanie relacji 
z bliskimi.
8 Wyrok SA w Łodzi z dnia 20 lipca 2017 r. (I ACa 1771/16, http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/
$N/152500000000503_I_ACa_001771_2016_Uz_2017-07-20_001).
9 Wyrok SO w Sieradzu z dnia 25 lipca 2018 r. (I Ca 276/18, https://www.saos.org.pl/judgments/
3492070).
10 Uchwała SN z dnia 13 lipca 2011 r. (III CZP 32/11) i postanowienie składu siedmiu sędziów SN 
z dnia 27 czerwca 2014 r. (III CZP 2/14).
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Z uwagi na literalną treść art. 446 § 4 k.c., zgodnie z którym: „Sąd może także 
przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”, przyznanie rekompen-
saty majątkowej możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy doszło do śmierci osoby 
bliskiej. Uprawnionymi do żądania kompensacji na podstawie art. 446 § 3 i 4 k.c. 
są wyłącznie członkowie najbliższej rodziny. Jakkolwiek w literaturze nie zostało 
wypracowane jednolite stanowisko określające krąg podmiotów uprawnionych do 
uzyskania rekompensaty majątkowej [Śmieja 2017, s. 736–737], w opinii autorek 
bez znaczenia dla możliwości ubiegania się o zadośćuczynienie jest w tym przy-
padku istnienie pokrewieństwa lub powinowactwa. Tym samym osobami uprawnio-
nymi do kompensacji będą również osoby pozostające ze zmarłym w nieformalnym 
związku, o ile za życia łączyły je ze zmarłym silne więzy emocjonalne i uczuciowe. 
Należy zaznaczyć, że majątkowa rekompensata krzywdy nie wyklucza uprawnień 
do uzyskania ochrony dóbr osobistych za pomocą instrumentów niemajątkowych 
określonych w treści art. 24 § 1 k.c., a także możliwości żądania naprawienia szkody 
majątkowej na zasadach określonych w art. 24 § 2 k.c. 

Niezależnie od możliwości uzyskania zadośćuczynienia za krzywdę na podstawie 
art. 446 § 4 k.c. osoby z najbliższej rodziny mogą żądać na podstawie art. 446 
§ 3 k.c. odszkodowania, jeżeli wskutek śmierci zmarłego nastąpiło znaczne pogor-
szenie ich sytuacji życiowej. Podkreślenia wymaga fakt, że przez pogorszenie 
się sytuacji życiowej należy rozumieć nie tylko zmniejszenie przychodów, które 
stanowią podstawę finansowego zabezpieczenia rodziny, lecz również utratę 
wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z problemami życia codziennego11, a także 
utratę zdrowia wywołaną np. tragicznymi okolicznościami śmierci osoby bliskiej. 
Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 czerwca 2004 r.12, 
w którym stwierdził, że znaczne pogorszenie sytuacji życiowej obejmuje nieko-
rzystne zmiany w sytuacji materialnej, również zmiany w sferze dóbr niematerial-
nych, które rzutują na sytuację materialną. W opinii autorek słuszne jest przyjęcie 
stanowiska, zgodnie z którym ocena zakresu szkody powinna być dokonywana na 
podstawie kryteriów obiektywnych, niemniej niemożliwe jest uniknięcie trudności 
w określeniu katalogu tychże kryteriów. Wynika to bezpośrednio z faktu, że zarówno 
ze względu na wiek, doświadczenie życiowe, stopień wrażliwości i umiejętności 
radzenia sobie ze stresem zmiany w sferze dóbr niematerialnych mają in genere 
charakter subiektywny. 

Nawiązując do celu niniejszej pracy, należy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, 
czy ciężki uszczerbek na zdrowiu skutkujący trwałą niezdolnością do wykonywania 
pracy, a także uniemożliwiający realizację funkcji społecznych i rodzinnych stanowi 
w świetle głównej linii orzeczniczej podstawę przyznania osobom bliskim rekom-
pensaty majątkowej. Jak wcześniej wspomniano, literalne brzmienie art. 446 § 3 
i 4 k.c. wyklucza taką możliwość. Z analizy treści art. 444 § 1–3 k.c. i art. 445 
§ 1 k.c. wynika że, rekompensata majątkowa w postaci sumy pieniężnej niezbędnej 
11 Wyrok SN z dnia 13 maja 1969 r. (II CR 128/69, OSP 1970, z. 6, poz. 122).
12 IV CK 445/03, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 6, s. 315.
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na pokrycie kosztów leczenia, przygotowania do wykonywania innego zawodu, renty 
i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, mogą zostać przyznane wyłącznie na rzecz 
poszkodowanego, który doznał szkody lub krzywdy. Należy zaznaczyć, że upraw-
nionym do żądania naprawienia szkody na podstawie art. 444 k.c. jest wyłącznie 
bezpośrednio poszkodowany, co wyklucza możliwość dochodzenia kompensaty 
przez podmioty pośrednio poszkodowane, czyli np. osoby bliskie, których szkoda 
wiąże się z poniesieniem wydatków na leczenie osoby bliskiej lub leczenie własne 
niezbędne w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia na skutek zdarzenia, które 
spowodowało uszczerbek u poszkodowanego. Należy jednak podkreślić, że sam 
poszkodowany może domagać się zwrotu kosztów opieki nad nim i kosztów reha-
bilitacji poniesionych przez członków jego najbliższej rodziny13. Dokonując analizy 
treści art. 445 § 1 k.c., zgodnie z którym „sąd może przyznać poszkodowanemu odpo-
wiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”, należy 
przyjąć, że stanowi on lex specialis w stosunku do art. 448 k.c., w myśl którego 
„w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste 
zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na 
wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do 
usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się”. Dokonując wykładni 
celowościowej, należy przyjąć, że treść art. 445 k.c. i 448 k.c. przyznaje poszkodo-
wanemu szerszą ochronę, co pozwala mu domagać się nie tylko zadośćuczynienia 
za krzywdę doznaną w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, 
ale również sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

Mając na uwadze powyższe, należy przyjąć, że art. 444 k.c., 445 k.c. i 446 k.c., 
nie stanowią podstawy przyznania zadośćuczynienia i odszkodowania na rzecz 
osób najbliższych, których krzywda i szkoda ma związek z ciężkim uszkodzeniem 
ciała osoby bliskiej, co wyklucza jej zdolność do uczestnictwa w życiu społecznym, 
rodzinnym w związku z niemożnością nawiązania prawidłowych relacji i więzi 
rodzinnych. Zakładając, że do katalogu dóbr osobistych należy prawo do nieza-
kłóconego życia rodzinnego, należy przyjąć, że trwałe wyłączenie z życia rodzin-
nego członka rodziny – w wyniku doznania szkody w postaci ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu – stanowi naruszenie dobra osobistego osób bliskich. Tym samym 
podstawą ubiegania się o zadośćuczynienie przez osoby bliskie, których dobro 
osobiste w postaci prawa do niezakłóconego życia rodzinnego zostało naruszone, 
jest art. 24 k.c. w związku z art. 448 k.c. W sytuacji, gdy wskutek naruszenia dobra 
osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej 
naprawienia na zasadach ogólnych. 

Gdy skupiamy się na kwestiach związanych z przyznaniem zadośćuczynienia za 
naruszenie dóbr osobistych, konieczne jest odniesienie się do art. 448 k.c. W judy-
katurze podkreśla się, że pokrzywdzony może domagać się kompensaty doznanej 
krzywdy od ponoszącego winę, za czym przemawia deliktowy charakter odpo-

13 Wyrok SN z dnia 15 lutego 2007 r. (II CSK 474/06, Lex nr 274155).
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wiedzialności14. Mając na uwadze powyższe, na pokrzywdzonym spoczywa ciężar 
dowodu winy, która niezależnie od jej rodzaju stanowi podstawę przyznania zadość-
uczynienia. W judykaturze podkreśla się, że do zdarzeń szkodzących należą między 
innymi: naruszenie wolności przez zmuszanie danego podmiotu do określonego 
zachowania15, naruszenie obowiązków pracowniczych przez pracodawcę16 oraz 
naruszenie dóbr osobistych publikacjami17. Odnosząc się do powyższego wyliczenia, 
za oczywiste należy przyjąć, że zawinione naruszenie dobra osobistego w postaci 
prawa do niezakłóconego życia rodzinnego będącego fundamentem prawidłowego 
funkcjonowania w społeczeństwie, stanowi bezsprzecznie podstawę do przyznania 
zadośćuczynienia majątkowego na zasadach określonych w treści art. 448 k.c. 

Powyższe rozważania wymagają skonfrontowania z najnowszą linią orzeczniczą. 
W postanowieniu z dnia 21 kwietnia 2017 r.18 Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie, 
czy roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 k.c. 
przysługuje osobom bliskim poszkodowanego także wtedy, gdy na skutek czynu 
niedozwolonego poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu. Sąd 
podkreślił, że: „Za ugruntowane uznać należy obecne orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego, z którego wynika, że śmierć osoby poszkodowanej czynem niedozwolonym 
może stanowić naruszenie dobra osobistego członków rodziny zmarłego w postaci 
szczególnej więzi rodzinnej. To dobro osobiste ujmowane jest nie tylko jako więź 
rodzinna, ale nadto jako więź emocjonalna łącząca osoby bliskie z kręgu rodziny, 
a także jako dobro osobiste wyrażające się prawem do życia w pełnej rodzinie, prawo 
do życia w związku małżeńskim, a także jako szczególna więź rodziców z dziećmi”. 
Jednocześnie Sąd rozważył kwestię dotyczącą wątpliwości z zakresu stosowania art. 
446 § 4 k.c. Zdaniem Sądu: „artykuł 446 § 4 k.c. nasuwa pytanie o dopuszczalność 
roszczenia o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 k.c., gdy 
poszkodowany czynem niedozwolonym żyje, doznał jednak poważnego uszczerbku 
na zdrowiu. Obcujący z tak poszkodowanym jego bliscy doznają niewątpliwie 
cierpienia, jednakże kwestią jest, czy cierpienie to ma doznawać rekompensaty”. 
Sąd Najwyższy podkreślił, że jakkolwiek więzi rodzinne i emocjonalne stanowią 
niewątpliwie dobra osobiste, które doznają uszczerbku na skutek ciężkiego uszko-
dzenia ciała osoby bliskiej, tak treść art. 446 § 4 k.c. wskazuje, że ustawodawca 
udzielił ochrony temu dobru osobistemu, o którym mowa, tylko w razie zerwania 
więzi przez śmierć. Należy zaznaczyć, że: „Za wykładnią szerszą, dopuszczającą 
przyznanie najbliższym, na podstawie z art. 448 w związku z art. 24 k.c., roszczenia 
o zadośćuczynienie w razie doznania przez poszkodowanego istotnego uszczerbku 
na zdrowiu i to zarówno gdy czyn sprawczy miał miejsce przed jak i po 3 sierpnia 
2008 r., opowiedział się Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 9 sierpnia 2016 r. II CSK 
719/15 i z dnia 10 lutego 2017 r. V CSK 291/16, powołując m.in. względy słuszno-
14 Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2002 r. (V CKN 1581/00, OSNC 2004, nr 4, poz. 52).
15 Wyrok SN z dnia 15 czerwca 2005 r. (IV CK 805/04, Lex nr 177221).
16 Wyrok SN z dnia 7 lutego 2006 r. (I PK 272/05, „Monitor Prawa Pracy” 2006, nr 3, s. 118).
17 Wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2007 r. (I CSK 165/07, Lex nr 287745).
18 I CSK 472/16, http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/NewForm/III-CZP-
0060_17_p.pdf.
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ściowe i ochronę rodziny przewidzianą już w przepisach rangi konstytucyjnej. Prze-
ciwko takiej wykładni przemawia brzmienie art. 446 § 4 k.c. a także i to, że co prawda 
życie członków rodziny poszkodowanego, który doznał poważnego uszczerbku na 
zdrowiu, ulega pogorszeniu, to jednak ich więź z poszkodowanym zostaje zacho-
wana. Członkowie rodziny poszkodowanego nie tracą tym samym dobra osobistego, 
jakim jest więź rodzinna, staje się ona jedynie więzią niewątpliwie innego rodzaju, 
wyrażana jest w inny sposób. Nie można jednak twierdzić, że jest to więź gorsza. 
Jej odmienność polega na konieczności dostosowania oczekiwań do stanu zdrowia 
poszkodowanego”. Jednocześnie Sąd Najwyższy podkreślił, że „ocena, jaki stan 
zdrowia poszkodowanego już uzasadnia przyjęcie, że dobro osobiste w postaci więzi 
rodzinnych doznało uszczerbku, a jaki na taką oceną jeszcze nie pozwala, cecho-
wałby uznaniowość, żeby nie powiedzieć dowolność”. 

Dokonując analizy wyżej wymienionego stanowiska, należy przyjąć, że ocena, 
jaki uszczerbek na zdrowiu uzasadnia przyjęcie, że doszło do zerwania więzi rodzin-
nych, a tym samym naruszenia dobra osobistego w postaci prawa do niezakłóco-
nego życia rodzinnego, powinna być dokonywana indywidualnie, ze szczególnym 
uwzględnieniem trwałości powstałego uszczerbku i jego nieodwracalności. Zdaniem 
autorek na akceptację nie zasługuje stanowisko Sądu, w którym ten podkreśla, że: 
„Stan zadowolenia z życia rodzinnego nie jest prawnie gwarantowany. Zwrócić przy 
tym należy uwagę, że przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakładają na 
rodziców względem dziecka (i dziecka względem rodziców a także na małżonków 
względem siebie) obowiązki niesienia pomocy, wspierania się […]. Wyobrażenia 
i uczucia członków rodziny na temat optymalnej, czy wolnej od stresu wizji więzi 
rodzinnych, swoich praw i obowiązków wynikających z tych obowiązków, sposobu 
sprawowania pieczy na dzieckiem, braku możliwości utrzymywania kontaktów 
z dzieckiem w ogóle nie zmieniają w sposób prawnie doniosły ukształtowanej 
ustawowo więzi rodzinnoprawnej”. W opinii autorek realizacja jakichkolwiek 
obowiązków członków rodziny względem siebie, a także korzystanie z praw wynika-
jących z życia w rodzinie, uzależnione są nie tylko od istnienia przesłanek w postaci 
biologicznego istnienia (życia), ale również od posiadania minimum zdolności 
fizycznych i psychicznych do realizacji praw i obowiązków, co ma nierozerwalny 
związek z brakiem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wykluczającego powyższe 
w sensie obiektywnym. 

W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 27 marca 2018 r.19 Sąd Najwyższy 
zawarł odpowiedź na pytanie, czy zerwanie więzi łączącej osobę poszkodowaną, 
która doznała poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, z jej osobami 
najbliższymi, polegające na braku możliwości realizowania kontaktów pomiędzy 
poszkodowanym a osobami najbliższymi z powodu pozostawania przez poszkodo-
wanego w stanie wyłączającym lub w bardzo znaczącym stopniu ograniczającym 
samodzielną egzystencję (tzw. stan wegetatywny), może stanowić po stronie osób 
najbliższych poszkodowanego naruszenie ich dóbr osobistych, w tym mogące 
19 III CZP 69/17, http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=981-
16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne.
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podlegać kompensacie w postaci zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. 
W przedmiotowej uchwale podkreślono, że: „Sąd może przyznać zadośćuczynienie 
za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedo-
zwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu” [podkr. autorek]. 
Identyczne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 marca 2018 r.20 

Kompensacja krzywd, których doznały osoby najbliższe poszkodowanych 
w wyniku ciężkiego naruszenia funkcjonowania organizmu lub śmierci jest dopusz-
czalna przez prawodawstwa znacznej liczby państw europejskich, np. Austrii, Belgii, 
Estonii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Włoch [Wałachowska 
2014, s. 385–407]. W przypadku doznania poważnych obrażeń ciała przez osobę 
poszkodowaną w wypadku dochodzi do naruszenia dwojakiego rodzaju dóbr osobi-
stych. Pierwsze naruszenie dotyczy bezpośrednio poszkodowanego, którego dobro 
osobiste w postaci zdrowia zostało naruszone. Drugi rodzaj naruszenia ma bezpo-
średni związek z negatywnym wpływem na więź emocjonalną łączącą członków 
rodziny, która w związku ze szkodą doznaną przez poszkodowanego zostaje per se 
uszczuplona [Osajda 2016, s. 73–86].

Jakkolwiek roszczenia o zadośćuczynienie po śmierci osób najbliższych na 
podstawie art. 448 k.c. znajdują swoje uzasadnienie na gruncie jednolitego orzecz-
nictwa, to towarzystwa ubezpieczeniowe pociągane są do odpowiedzialności po 
wielu latach od zakończenia okresu ubezpieczenia. Powyższe ma istotny wpływ 
na prowadzoną działalność ubezpieczeniową, na którą składają się m.in. analizy 
ryzyka czy też przewidywanie wysokości wypłaconych świadczeń, co ma bezpo-
średni wpływ na wysokość ustalanej przez towarzystwa ubezpieczeniowe składki 
ubezpieczeniowej. Fakt, że świadczenia na rzecz osób poszkodowanych nie zostały 
wypłacone w czasie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej, powoduje, że 
muszą być one finansowane ze składek bieżących bądź też rezerw ubezpieczycieli. 
Przedstawiony problem dotyczy w największym stopniu dużych towarzystw ubez-
pieczeniowych, które prowadziły swoją działalność jeszcze przed 2008 r. W sposób 
naturalny „młodsze” towarzystwa ubezpieczeniowe nie są obarczone rachunkiem 
za stare polisy, w związku z czym mogą prowadzić agresywną politykę cenową 
i przejmować rynek usług [Orlicki 2013, s. 13–20]. Podobnie kształtuje się sytuacja 
dotycząca nowych roszczeń, które zgłaszają rodziny osób ciężko poszkodowanych. 
Są to z pewnością roszczenia, których towarzystwa ubezpieczeniowe nie brały pod 
uwagę, szacując ryzyko.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego analizowano problem zakresu odpowie-
dzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w kontekście zasad-
ności roszczeń o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia dobra osobistego 
członków rodziny z powodu śmierci bliskiej osoby, będącej skutkiem wypadku 
komunikacyjnego. Ustalono, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej nie są wyłą-
czone roszczenia z art. 448 k.c. W uzasadnieniu do uchwał z dnia 7 listopada 2012 r.21 

20 III CZP 36/17, http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=956-
16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne.
21 III CZP 67/12, OSNC 2013/4/45.
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i z dnia 20 grudnia 2012 r.22 wskazano, że granice odpowiedzialności zakładu ubez-
pieczeń są wyznaczane odpowiedzialnością ubezpieczonego. Pod pojęciem szkody 
mieszczą się wszelkie uszczerbki, w tym szkody niemajątkowe. Podstawą przyznania 
zadośćuczynienia jest krzywda w postaci straty bliskiej osoby. Należy zaznaczyć, że 
stanowisko Sądu jest spójne z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej23. Podkreślenia wymaga fakt, że na pytanie Rzecznika Finansowego i Komisji 
Nadzoru Finansowego24, czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych25 świadczenie ubezpieczy-
ciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zadośćuczynienie pieniężne za 
krzywdę z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób najbliższych poszkodowanego, 
który doznał poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, Sąd 
Najwyższy odmówił podjęcia uchwały26. 

Należy również rozważyć ewentualną kwestię możliwości kumulowania roszczeń 
przewidzianych w art. 446 § 4 oraz art. 448 k.c. W doktrynie wskazuje się, że 
stosować należy w tym względzie poprzez analogię orzecznictwo dotyczące kumu-
lacji roszczeń z art. 445 § 1 oraz art. 448 k.c. [Dąbrowska 2009]. Zgodnie z uchwałą 
Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2007 r.27 w razie stwierdzenia naruszenia 
dobra osobistego dopuszczalna jest kumulacja roszczeń określonych w samym art. 
448 k.c., a także dopuszczono możliwość dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie 
na podstawie art. 448 k.c. oraz 445 k.c., gdy na podstawie art. 448 k.c. powód wnosi 
o zasądzenie określonej kwoty na cel społeczny. Analogicznie w doktrynie wska-
zywano, że możliwe jest żądanie na podstawie art. 445 oraz art. 448 k.c. zadość-
uczynienia pieniężnego przez pokrzywdzonego na jego rzecz oraz żądanie zapłaty 
stosownej kwot na cel społeczny [Safjan 2002, s. 1057]. Podkreślić jednakże należy, 
że doktryna przedstawiała także poglądy odmienne, zgodnie z którymi art. 448 
k.c. nie stanowił samodzielnej podstawy odpowiedzialności, lecz był on rozwinię-
ciem innych norm kodeksu cywilnego, kreujących obowiązek naprawienia szkody. 
Wobec powyższego, aby możliwe było zastosowanie art. 448 k.c., konieczne było 
wykazanie odpowiedzialności za szkodę deliktową na podstawie art. 415–436 k.c. 
[Śmieja 2009, s. 707]. Autorki stoją na stanowisku, że możliwa jest kumulacja 
roszczeń przewidzianych w art. 446 § 4 i art. 448 k.c. w takim zakresie, w jakim 
poszkodowani mogą wnieść o zasądzenie zadośćuczynienia na ich rzecz oraz o zasą-
dzenie odpowiedniej sumy na cele społeczne. 

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 3 k.c. ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że 
to wynika z jej brzmienia lub celu. W ustawie nowelizującej kodeks cywilny i wpro-
22 III CZP 93/12, OSNC 2013, nr 7–8, poz. 84.
23 Wyroki TSUE z dnia 24 października 2013 r. w sprawach C-22/12 Katarína Haasová oraz C-277/12 
Vitālijs Drozdovs.
24 Data wpływu pytania: 27 kwietnia 2017 r. 
25 Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 z późn. zm.
26 Uchwała SN z dnia 27 marca 2018 r. (III CZP 36/17).
27 III CZP 54/07.
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wadzającej przepis art. 446 § 4 k.c. nie zawarto norm intertemporalnych i z tego 
też powodu należy stosować ogólną normę określoną w art. 3 k.c. Stanowisko to 
znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który stwierdził, 
że stosowanie retroaktywne prawa nie może wynikać z interpretacji ustawy, tylko 
musi być w niej jasno wskazane28. Z tego też powodu do zdarzeń sprzed wejścia 
w życie nowelizacji stosować powinno się „stary” stan prawny, a więc ewentualnie 
art. 448 k.c., a do zdarzeń po wejściu w życie nowelizacji – art. 446 § 4 k.c.

Mając na uwadze powyższe, za w pełni uzasadnione należy przyjąć stanowisko 
aktualnej linii orzeczniczej, zgodnie z którym podstawą przyznania zadośćuczy-
nienia za krzywdy doznane przez osoby bliskie w związku ze spowodowaniem cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu członka rodziny jest art. 448 k.c. Źródłem przyznania 
kompensaty majątkowej jest naruszenie dobra osobistego w postaci prawa do nieza-
kłóconego życia rodzinnego, czyli do nawiązania więzi rodzinnych, które umożli-
wiają nie tylko korzystanie z praw osób należących do rodziny, ale przede wszystkim 
realizację obowiązków członków rodziny, w minimalnym zakresie zakreślonym 
przez właściwe przepisy, w tym przede wszystkim przez kodeks rodzinny i opie-
kuńczy29. Również część doktryny stoi na stanowisku, że naruszenie stanu zdrowia 
członka rodziny może prowadzić do naruszenia dobra osobistego w postaci więzów 
rodzinnych [Klimkiewicz 2018, s. 296], przy czym podkreślić należy, że przedsta-
wiciele doktryny wyrażają także stanowisko przeciwne tej linii orzeczniczej, wska-
zując że więź rodzinna w ogóle nie powinna być kwalifikowana jako dobro osobiste 
[Gąska 2018, s. 32–33]. W doktrynie wskazuje się także, że tego typu roszczenia 
mogą być uwzględniane, ale jedynie wyjątkowo, np. gdy członek rodziny doznał 
takiego uszczerbku na zdrowiu, że znajduje się w stanie wegetatywnym [Wała-
chowska 2017, s. 20–23].

6. Przegląd orzecznictwa

Poniżej przedstawiono orzeczenia, w których treści ustosunkowano się do roszczeń 
osób najbliższych w przedmiocie przyznania zadośćuczynienia za naruszenie dobra 
osobistego w wyniku szkody doznanej przez członka rodziny. 

6.1. Orzeczenia uwzględniające powództwo

1. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 17 września 2013 r.30 rozpatry-
wał sprawę błędu medycznego, który polegał na nieodpowiedniej opiece poope-
racyjnej i skutkował tym, że młoda kobieta doznała obrzęku mózgu. Na skutek 
zaistniałych zdarzeń pacjentka znalazła się w utrwalonym stanie wegetatywnym. 

28 Wyrok SN z dnia 17 listopada 2011 r. (IV CSK 70/11, https://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia
/16422,iv-csk-70-11).
29 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., nr 9, poz. 59).
30 I ACa 840/13, ttp://www.pidipo.pl/publikacje/przeciez-poszkodowany-zyje-bartlomiej-krupa-mie-
siecznik-ubezpieczeniowy-nr-5-maj-2016-r/.
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Wcześniej sama wychowywała dzieci w wieku 3 i 4 lat. Na podstawie opinii bie-
głego przyjęto, że strata matki miała destrukcyjny wpływ na rozwój psychiczny 
dzieci, które borykały się z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi i uczu-
ciowymi. Sąd pierwszej instancji31 uznał, iż powyższe stanowi podstawę do przy-
jęcia, że zostało naruszone dobro osobiste małoletnich, w związku z czym orzekł 
o przyznaniu zadośćuczynienia majątkowego. Wydany wyrok został podtrzyma-
ny przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

2. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 13 listopada 2015 r.32 uznał roszcze-
nia rodziców, których dziecko na skutek błędu okołoporodowego doznało szkody 
skutkującej rozstrojem zdrowia i dysfunkcją rozwojową. W opinii Sądu poszko-
dowanymi w przedmiotowej sprawie byli również rodzice dziecka, których życie 
skoncentrowało się z chwilą narodzin na organizacji leczenia i rehabilitacji córki. 
Podstawą przyznania zadośćuczynienia majątkowego było naruszenie dobra oso-
bistego rodziców do niezakłóconego rodzicielstwa.

3. Niezwykle istotny w kontekście omawianej tematyki jest wyrok Sądu Najwyż-
szego z dnia 9 sierpnia 2016 r.33 W przedmiotowej sprawie na skutek niedotle-
nienia okołoporodowego u małoletniego wystąpiła szkoda w postaci czterokoń-
czynowego porażenia dziecięcego. Matka chłopca złożyła skargę kasacyjną po 
wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 czerwca 2015 r.34, który oddalił 
jej powództwo. Sąd Najwyższy uznał, że zostały naruszone dobra osobiste matki 
chłopca, i przyznał na jej rzecz kwotę 100 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Sąd 
stwierdził również, że więź rodziców z dzieckiem stanowi dobro osobiste w rozu-
mieniu art. 23 k.c., oraz wskazał, że dobro to może zostać naruszone w przypadku 
trwałego inwalidztwa dziecka, które staje się niezdolne do samodzielnej egzy-
stencji i nawiązywania typowej relacji z rodzicami. Należy podkreślić, że w wy-
danym orzeczeniu Sąd nie różnicuje naruszenia dobra osobistego ze względu na 
przyczynę jego powstania. Tym samym w opinii Sądu nie ma znaczenia, czy do 
naruszenia dobra osobistego doszło w wyniku trwałego kalectwa, czy też śmierci 
małoletniego. W obu przypadkach dochodzi bowiem bez wątpienia do naruszenia 
dobra osobistego, co bez względu na intensywność uzasadnia przyznanie rekom-
pensaty majątkowej. 

4. W wyroku z dnia 10 lutego 2017 r.35 Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną 
pozwanego zakładu ubezpieczeń (PZU S.A.) od wyroku Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2016 r.36 Sprawa dotyczyła małoletnich dzieci, któ-
rych ojciec doznał w wyniku wypadku drogowego poważnych obrażeń ciała skut-
kujących niemożnością nawiązania realnego kontaktu z otoczeniem. Sąd pierw-

31 Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2013 r. (I C 685/11, http://orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl/
content/$N/155025000000503_I_C_000447_2013_Uz_2014-06-04_001).
32 I ACa 482/15, https://rf.gov.pl/pdf/RF_do_SN_zadosc_stany_wegetatywne1.pdf.
33 II CSK 719/15, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20CSK%20719-15-1.pdf.
34 I ACa 1804/14.
35 V CSK 291/16, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/v%20csk%20291-16-1.pdf.
36 I ACa 1516/15, http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=5023-350d6c73-8c3c-
46fe-8bdc-f1a3e551ad56&ListName=esprawa2016&Search=V%20CSK%20291/16.

E. Barylska, J. Zajdel-Całkowska



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 32 (2/2019)

41

szej instancji przyznał na rzecz dzieci zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dobra 
osobistego w postaci więzi emocjonalnej z ojcem w kwocie po 60 000 złotych 
dla każdego z nich. Sąd Apelacyjny podwyższył wskazane kwoty do wartości 
80 000 zł dla każdego z dzieci poszkodowanego. Sąd Najwyższy oddalił skar-
gę kasacyjną PZU S.A. i podzielił stanowisko zaprezentowane w wyroku z dnia 
9 sierpnia 2016 r.37

5. W ocenie Sądu Okręgowego w Katowicach38, rozpoznającego sprawę z powódz-
twa rodziców, których córka doznała rozstroju zdrowia i opóźnienia w rozwoju 
na skutek błędu okołoporodowego, wypłata zadośćuczynienia na rzecz pośrednio 
poszkodowanych rodziców jest zasadna. Sąd zauważył, że na skutek zaniedbań 
personelu szpitala doszło do powstania szkody nie tylko bezpośrednio po stronie 
małoletniej, ale także jej rodziców. Poważny uszczerbek na zdrowiu dziecka do-
prowadził do konieczności zapewnienia mu odpowiedniego leczenia i rehabilita-
cji, na których to czynnościach skupiło się życie jego rodziców, co skutkowało 
zakłóceniem prawa do spokojnego rodzicielstwa.

6. W orzeczeniu z dnia 24 marca 2010 r.39 Sąd Okręgowy w Gliwicach, ośrodek 
zamiejscowy w Rybniku, rozpatrując roszczenia powoda po tragicznej śmierci 
w wypadku drogowym jego rodziców, przyznał mu 40 000 zł tytułem zadość-
uczynienia. Ponadto do należnego świadczenia, które miało kompensować szko-
dę niemajątkową, Sąd doliczył również koszty utraconego zarobku powoda, który 
nie mógł pracować ze względu na swój stan psychiczny i przebywał na urlopie 
bezpłatnym. Dodatkowo Sąd miarkując zadośćuczynienie, uwzględnił przede 
wszystkim pogorszenie się sytuacji życiowej powoda – po śmierci rodziców 
zmniejszył się dochód na jednego członka rodziny. Sąd wskazał również na oko-
liczność utraty możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez jego babcię. 
Omawiając prezentowane przesłanki miarkowania zadośćuczynienia, Sąd wska-
zał, że wpływ na wysokość zasądzonego świadczenia miał również fakt, iż śmierć 
rodziców była ogromnym wstrząsem psychicznym dla powoda, co doprowadziło 
do osłabienia jego aktywności życiowej. Sąd zaznaczył, że wypadek i śmierć ro-
dziców miały miejsce na dwa tygodnie przed planowanym ślubem powoda, co 
potęgowało rozmiar doznanych cierpień psychicznych. Powód utracił przy tym 
poczucie bezpieczeństwa i możliwość wsparcia ze strony najbliższej rodziny.

7. W orzeczeniu z dnia 26 marca 2010 r.40 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopol-
skim na tle stanu faktycznego zasądził na rzecz matki zmarłego w wyniku pobicia 
mężczyzny zadośćuczynienie w kwocie 50 000 zł. Ustalono, że od dnia śmierci 
syna matka cierpi na bezsenność, stała się osobą nerwową i nie może poradzić 
sobie z zaistniałą sytuacją. Miarkując wysokość zadośćuczynienia, Sąd kierował 
się przede wszystkim wystąpieniem nagłego i brutalnego zerwania więzi matki 

37 II CSK 719/15.
38 Wyrok SO w Katowicach z dnia 17 czerwca 2016 r. (I C 223/12).
39 II C 152/09, https://rf.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialno-
sci-cywilnej-oc-szkody-osobowe/Jak_sie_ksztaltuje_obecnie_linia_orzecznictwa_sadowego_w_spra-
wach_o_zadoscuczynienie_po_smierci_najblizszego_czlonka_rod__20482.
40 I C 757/09.
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z synem, które przyczyniło się do pozbawienia rodzica prawa do wychowywania 
i obserwacji kolejnych etapów życia dziecka. Rozmiar zadośćuczynienia w oce-
nie Sądu determinowało również poczucie krzywdy i bólu wywołane utratą syna. 
Nie bez znaczenia pozostawał również stan psychiczny matki, która wymagała 
leczenia psychologicznego i psychiatrycznego. W opinii Sądu kluczowym czyn-
nikiem uzasadniającym wysokość zadośćuczynienia był rozmiar cierpienia oraz 
proporcja zadośćuczynienia do doznanego przez matkę cierpienia i bólu.

8. Sąd Apelacyjny w Łodzi w orzeczeniu z dnia 14 kwietnia 2010 r.41 podzielił czę-
ściowo apelację pozwanego ubezpieczyciela i obniżył pierwotnie przyznaną przez 
Sąd Okręgowy kwotę zadośćuczynienia na rzecz matki po śmierci syna w wyso-
kości 150 000 zł do kwoty 100 000 zł. Sąd pierwszej instancji brał pod uwagę 
szereg różnorodnych czynników, takich jak wyjątkowo silne więzy łączące matkę 
z synem, jej nadzieje dotyczące nie tylko rozwoju zawodowego i artystycznego 
syna, lecz także wsparcia w przyszłości, kiedy jej zdolności zarobkowe, zawodo-
we i życiowe ulegną zmniejszeniu z powodu wieku lub pogorszenia stanu zdro-
wia, wyjątkowe przeżycia związane ze śmiercią syna, utratę motywacji życiowej, 
komfortu i bezpieczeństwa życia, apatię, pozbawienie energii życiowej i zapału do 
pracy, stany depresyjne matki po śmierci syna oraz znaczne pogorszenie jej stanu 
zdrowia, a także życie w poczuciu niesprawiedliwości wobec braku możliwości 
ustalenia przez organy wymiaru sprawiedliwości sprawcy wypadku. Uzasadnia-
jąc wysokość świadczenia, Sąd wskazał w szczególności na dramatyzm doznań 
osób bliskich zmarłego, poczucie osamotnienia, przeżywanie żałoby, zawiedzio-
ne nadzieje, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby 
najbliższej, rolę, jaką w rodzinie odgrywała osoba zmarła, charakter i rodzaj za-
burzeń w prawidłowym funkcjonowaniu pozostałych członków rodziny, stopień, 
w jakim pozostali członkowie rodziny umieją się odnaleźć w nowej rzeczywisto-
ści i zdolni są zaakceptować obecny stan rzeczy, korzystanie z pomocy fachowej 
przy radzeniu sobie w trudnej sytuacji, proces leczenia doznanej traumy mający 
na celu pomoc w odbudowie struktury rodziny i przywrócenia znaczenia każdego 
z jej członków oraz rozgoryczenie związane z brakiem efektów postępowania 
karnego mającego na celu ustalenie sprawcy zdarzenia. Należy podkreślić, że Sąd 
Apelacyjny – weryfikując wysokość zadośćuczynienia – odrzucił kryterium bólu 
jako czynnik, którym należy się posiłkować przy ocenie krzywdy. W opinii Sądu 
zadośćuczynienie ma kompensować nie tyle doznany ból spowodowany śmiercią 
osoby bliskiej, ile przedwczesną utratę członka rodziny. Sąd zaznaczył, że do-
brem osobistym, którego naruszenie wymaga rekompensaty, jest prawo do życia 
w rodzinie. Zdaniem Sądu maksymalnie wysokie zadośćuczynienia powinny być 
zasądzane na rzecz osób, które na skutek śmierci stały się samotne. W taki sposób 
należy traktować rodziców, którzy utracili ostatnie dziecko i nie będą mogli już 
mieć własnych dzieci. Obniżając wysokość pierwotnie ustalonego zadośćuczynie-
nia, Sąd wskazał na wypracowane kryteria ustalania zadośćuczynienia pieniężne-

41 I ACa 178/10, https://www.rf.gov.pl/art-446-smierc-poszkodowanego/Wyrok_Sadu_Apelacyjnego-
_w_Lodzi_z_dnia_14_kwietnia_2010_roku__sygn__akt_I_ACa_178_10__niepublikowany__20189.
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go za naruszenie dóbr osobistych z art. 23 w związku z art. 24 i 448 k.c. Orzekając 
w przedmiocie takich roszczeń, należy brać pod uwagę kompensacyjny charakter 
zadośćuczynienia i rodzaj naruszonego dobra. Określając wysokość świadczenia, 
Sąd Apelacyjny przypomniał, że w sprawach o zadośćuczynienie za naruszenie 
dóbr osobistych typowa ich wysokość wynosi kilka czy kilkanaście tysięcy zł, 
a maksymalnie 20 000–30 000 zł. Z drugiej strony jednak zaznaczył, że z uwagi 
na ciężar gatunkowy dobra osobistego w postaci prawa do życia w rodzinie, wy-
wodzonego z art. 446 § 4 k.c., powinno ono ze względu na miejsce w ogólnej hie-
rarchii wartości zasługiwać na wzmożoną – w porównaniu z innymi chronionymi 
dobrami – ochronę. Naruszenie tego dobra w opinii Sądu stanowi daleko większą 
dolegliwość psychiczną dla członka rodziny zmarłego niż w przypadku innych 
dóbr, a skutki rozciągają się na całe życie osób bliskich.

9. W wyroku z dnia 15 marca 2010 r.42 Sąd Okręgowy w Rzeszowie zasądził na 
rzecz młodej kobiety zadośćuczynienie po tragicznej śmierci męża w wysoko-
ści 230 000 zł, uwzględniając uprzednio wypłaconą przez ubezpieczyciela kwotę 
20 000 zł. Miarkując wysokość świadczenia, Sąd wskazał na wstrząs po stra-
cie, apatię i zaburzenia adaptacyjne powodujące niechęć do życia, niechęć do 
podejmowania leczenia, ciężki stan zdrowia psychicznego i obniżenie nastroju, 
brak możliwości uczestnictwa w pogrzebie męża, wyjątkowo silne przeżycie 
traumatyczne, gdyż utrata małżonka nastąpiła na początku trwania małżeństwa 
i w młodym wieku poszkodowanej, a tym samym konsekwencje wypadku będą 
ciążyć na niej przez długi czas. Ponadto Sąd stwierdził, że małżonkowie byli ze 
sobą związani silną więzią emocjonalną, co dodatkowo pogłębiło stany depresyj-
ne poszkodowanej oraz zwiększyło jej apatię. Sąd wskazał również, że wszelkie 
dotychczasowe plany życiowe poszkodowana wiązała z mężem, a w wyniku jego 
śmierci została zmuszona do ich całkowitej zmiany.

6.2. Orzeczenia oddalające powództwo

1. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 kwietnia 2013 r.43 rozpatrywał 
sprawę małoletniej, która w wyniku potrącenia przez samochód doznała ciężkie-
go urazu śródczaszkowego. W uzasadnieniu wyroku Sąd określił obecny stan po-
szkodowanej w ten sposób, że „przeszła od początkowego stanu bezpośredniego 
zagrożenia życia poprzez stan wegetatywny do stanu określanego jako stan mini-
malnej świadomości, które to pojęcie wprowadzono na podstawie klinicznych ob-
serwacji chorych niespełniających kryteriów rozpoznania stanu wegetatywnego. 
Chorzy w takim stanie mają zachowany rytm snu i czuwania, w sferze ruchowej 
lokalizują bodźce bólowe, wykonują ruchy zmierzające do dotknięcia przedmio-
tów w sposób właściwy dla ich kształtu i rozmiarów oraz ruchy automatyczne 

42 I C1503/09, https://www.rf.gov.pl/art-446-smierc-poszkodowanego/Wyrok_Sadu_Okregowego_
w_Rzeszowie_z_dnia_15_marca_2010_roku__sygn__akt_I_1503_09__niepublikowany__20120.
43 I ACa 1143/12, http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_001143_2012
_Uz_2013-04-05_001.
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(np. drapanie), w zakresie zmysłu słuchu lokalizują dźwięki, a niekiedy spełniają 
proste polecenia, wodzą wzrokiem za obiektami, niekiedy wykonują gesty lub 
wypowiadają pojedyncze słowa („Tak”/„Nie”), reagują emocjonalnie w sposób 
adekwatny do bodźca”. Z roszczeniem o wypłatę zadośćuczynienia wystąpili 
w swoim imieniu rodzice poszkodowanej. Domagali się zapłaty zadośćuczynie-
nia z uwagi na naruszenie ich dobra osobistego w postaci niezakłóconego życia 
rodzinnego, spokoju duchowego, poczucia radości z życia i rozwoju dziecka. Sąd 
pierwszej instancji uznał, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych. Sąd Ape-
lacyjny wskazał, że w świetle art. 23 k.c. pojęcie dóbr osobistych ma charakter 
normatywny i za dobra osobiste można uznać tylko te wartości, które są objęte 
ochroną prawną. Co do zasady miłość do członków rodziny nie jest uznawana 
za dobro osobiste. Ponadto Sąd wskazał, że ochrona prawna obejmuje wyłącznie 
bezpośrednio poszkodowanych wskutek popełnienia czynu deliktowego. Oso-
bom, które zostały pośrednio poszkodowane, przysługują zdaniem Sądu wyłącz-
nie roszczenia przewidziane w art. 446 k.c. 

2. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 5 stycznia 2017 r.44 odmówił rozpatrzenia 
skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 
2016 r.45 Na skutek naruszenia standardów diagnostyki i leczenia przez szpital po-
szkodowany doznał udaru mózgu. W wyniku udaru doszło u niego do poważnych 
powikłań zdrowotnych. Poszkodowany nie chodzi, nie mówi i jest całkowicie 
niezdolny do samodzielnej egzystencji. Sąd Apelacyjny stwierdził, że skoro żad-
na z osób występująca w sprawie nie straciła najbliższego członka rodziny, nie 
doszło do naruszenia dobra osobistego. Sąd stwierdził również, że niezależnie 
od niewątpliwie trudnej sytuacji życiowej każdego z powodów, a także zdecydo-
wanie większego poświęcenia z ich strony więź rodzina w ich przypadku została 
zachowana.

3. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 29 września 2016 r.46 rozpatrywał 
sprawę wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego poszkodowany doznał po-
ważnego uszczerbku na zdrowiu w postaci niedowładu czterokończynowego, afa-
zji i encefalopatii. Żona i dzieci poszkodowanego mężczyzny skierowały pozew 
przeciwko ubezpieczycielowi sprawcy wypadku o zapłatę zadośćuczynienia. Sąd 
Apelacyjny we Wrocławiu odrzucił wniosek rodziny poszkodowanego, podkre-
ślając, że brak jest w polskim prawie normy prawnej, która chroni interesy osób 
pośrednio poszkodowanych. Katalog środków przysługujących osobom trzecim 
jest wyczerpująco określony w art. 446 k.c. i przysługuje osobom pośrednio po-
szkodowanym wyłącznie w przypadku śmierci poszkodowanego. Kompenso-
wanie szkody doznanej przez osobę pośrednio poszkodowaną mogłoby opierać 
się na kanwie konstrukcji naruszenia dobór osobistych tychże osób. W istocie 
wymagałoby to przekształcenia pośrednio poszkodowanego w bezpośrednio po-

44 I CSK 444/16, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20444-16.pdf.
45 I ACa 442/15.
46 I ACa 1022/16, https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/4_JPokrzywniak_konferencja_
SN24052017_rev.pdf.
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szkodowanego. Sąd podkreślił w uzasadnieniu, że poważny rozstrój zdrowia bez-
pośrednio poszkodowanego, który prowadzi do pogorszenia, a nawet zerwania 
więzi z członkami jego rodziny (postrzeganych jako ich dobro osobiste), stanowi 
zdarzenie nieznane kodeksowi cywilnemu jako źródło roszczeń osób pośrednio 
poszkodowanych.

4. Przedmiotem sprawy rozpatrywanej przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku 
z dnia 1 grudnia 2016 r.47 był stan faktyczny dotyczący matki dziecka, która do-
magała się zapłaty zadośćuczynienia za uraz, którego małoletni doznał w piątym 
tygodniu ciąży. Skutkiem urazu był m.in. niedowład połowiczny, padaczka poura-
zowa i poważne zaburzenia psychoruchowe. Sąd nie zauważył podstaw przyjęcia 
poglądu o możliwości wyodrębnienia dobra osobistego w postaci prawa do ist-
nienia niezakłóconych relacji rodzinnych, realizacji planów osobistych i aktyw-
ności zawodowej. Otwarty katalog dóbr osobistych, przy jednoczesnym braku 
ustawowej definicji tego pojęcia, wskazuje na konieczność zachowania umiaru 
w przyjmowaniu, co stanowi dobro osobiste. Więzi rodzinne mogą zostać dobra-
mi osobistymi człowieka niezależnie od ich siły i trwałości, ponieważ są związane 
z naturą człowieka i są niezależne od jego woli. Możliwość zróżnicowania siły 
tych więzi jest możliwa jedynie na płaszczyźnie wysokości zadośćuczynienia. 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 r.48 podkreślił, że nie każde wię-
zi rodzinne będą uznane za dobra osobiste objęte ochroną prawną skuteczną erga 
omnes. Oczekiwanie od sądów weryfikacji i obiektywnej oceny więzi rodzinnych 
rodzi ryzyko rozbieżności w orzecznictwie i zaprzeczenia konstrukcji dóbr osobi-
stych. Siła i trwałość takich relacji mają charakter indywidualny i subiektywny.

5. W sprawie rozstrzygniętej przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 
29 grudnia 2016 r.49 rodzice domagali się zapłaty zadośćuczynienia po wypadku 
ich jedynej córki, która w wyniku zdarzenia drogowego doznała ciężkich obrażeń 
ciała skutkujących stanem wegetatywnym. Po rozpoznaniu sprawy i uwzględ-
nieniu charakteru kodeksowych zasad rekompensowania szkód na osobie Sąd 
zdecydował o braku możliwości zapłaty zadośćuczynienia na rzecz osób bliskich 
w związku z doznaniem krzywdy wyłącznie przez bezpośrednio poszkodowaną, 
argumentując, że w polskim prawie nie ma normy prawnej, która chroni inte-
resy osób pośrednio poszkodowanych. Jednocześnie Sąd nie podzielił poglądu 
Sądu Najwyższego wyrażonego w wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 r.50 W ocenie 
Sądu kompensowanie krzywdy osób pośrednio poszkodowanych na podstawie 
art. 448 k.c. stanowi obejście art. 445 § 1 i art. 446 § 4 k.c., co czyni je zbędnymi. 
Zadaniem sądów nie jest zastępowanie ustawodawcy prowadzące do sztucznego 
poszerzenia katalogu dóbr osobistych.

47 I ACa 601/16, https://rf.gov.pl/pdf/RF_do_SN_zadosc_stany_wegetatywne1.pdf.
48 II CSK 719/15.
49 I ACa 1458/16, https://rf.gov.pl/pdf/RF_do_SN_zadosc_stany_wegetatywne1.pdf.
50 II CSK 719/15.
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7. Podsumowanie

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 14 stycznia 2010 r.51 wskazuje, 
że: „Rodzina jako związek najbliższych osób, które łączy szczególna więź, wynika-
jąca najczęściej z pokrewieństwa i zawarcia małżeństwa, podlega ochronie prawa, 
w tym ochronie prawa do życia rodzinnego obejmującego istnienie różnego rodzaju 
więzi rodzinnych. […] prawo do życia rodzinnego i utrzymania tego rodzaju więzi 
stanowi dobro osobiste członków rodziny i podlega ochronie na podstawie art. 23 
i 24 k.c.”.

Utrata bliskiej osoby jest jednym z bardziej traumatycznych wydarzeń, jakie 
mogą zaburzyć spokojne i szczęśliwe życie rodzinne. Nie można jednak pozostawać 
obojętnym i umniejszać cierpienia rodzin, których życie po wypadku bliskiej osoby 
skupione jest wokół jej leczenia i rehabilitacji. W przypadku osób w stanie wege-
tatywnym, poza utratą wszelkich relacji z bliską osobą, występuje również całko-
wita zmiana dotychczasowego życia. Niejednokrotnie osoby z najbliższej rodziny 
zmuszone są do rezygnacji z pracy czy planów na przyszłość. Rodziny osób najpo-
ważniej poszkodowanych są narażone na trwałe cierpienia, które nie rokują poprawy 
na przyszłość. 

W ocenie autorek roszczenia rodzin, w których doszło do zerwania lub poważnego 
zaburzenia więzi rodzinnych, są w pełni zasadne i powinny być przedmiotem odpo-
wiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych jako pozostające w związku przyczy-
nowym z popełnionym czynem deliktowym. Podstawą prawną dochodzenia roszczeń 
przez rodziny pośrednio poszkodowane jest art. 448 k.c., gdyż katalog dóbr osobi-
stych określony w art. 23 i 24 k.c. ma charakter otwarty. Z pewnością niezbędnym 
było podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy odnoszącej się bezpośrednio do coraz 
częstszego kierowania tych roszczeń na drogę postępowania sądowego. Linia 
orzecznicza w tych sprawach jest bowiem bardzo zróżnicowana, a niejasności co 
do wykładni prawa wymagały rozstrzygnięcia. Było to niezbędne do zapewnienia 
zagwarantowanej w Konstytucji ochrony prawnej podstawowej komórki społecznej, 
jaką jest rodzina. 

Uznanie przez Sąd Najwyższy roszczeń rodzin osób najciężej poszkodowanych 
stanowi nowy katalog świadczeń, które będą wypłacane najczęściej na podstawie 
umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W opinii autorek 
koszty związane z polisami OC zwiększyły się w ostatnich latach za sprawą kilku 
uchwał Sądu Najwyższego, m.in. zmiany prawa wydłużającego możliwość docho-
dzenia niektórych roszczeń z 10 do 20 lat52. W 2016 r. wypłacono zadośćuczynienie 
w kwocie 700 mln zł dla uprawnionych tylko z tytułu zdarzeń sprzed 2008 r. Sąd 
Najwyższy w uchwale z dnia 17 listopada 2011 r.53 uznał, że ubezpieczyciel ma 
obowiązek pokrycia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy uszko-
dzonego samochodu. W dniu 20 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy wydał postano-

51 IV CSK 307/09, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia2/iv%20csk%20307-09-1.pdf.
52 Uchwała SN z dnia 22 października 2010 r. (III CZP 76/10).
53 III CZP 05/11, http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/III%20CZP%205-11.pdf.
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wienie54 nakładające obowiązek stosowania nowych części zamiennych w naprawie 
uszkodzonego pojazdu niezależnie od jego wieku, a także podkreślił powinność 
użycia do naprawy oryginalnych części zamiennych. Użycie tańszych zamienników 
jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Należy podkreślić w tym 
miejscu fakt, że wartość pojazdów, jakimi poruszają się Polacy, rośnie, a tym samym 
koszty ich naprawy ulegają proporcjonalnej zwyżce. 

Wypłaty z tytułu szkód na osobie w 2016 r. były o 62% wyższe niż w 2012 r. 
W podobnym tempie rosną koszty leczenia i rehabilitacji w związku z uchwałą Sądu 
Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r.55 umożliwiającą korzystanie z prywatnych usług 
medycznych, których koszt zostanie zwrócony przez towarzystwo ubezpieczeniowe. 
Przepisy prawa nie precyzują wysokości należnego zadośćuczynienia, która znacznie 
wzrosła w ciągu ostatnich lat. Uprawnieni coraz częściej decydują się na skorzy-
stanie z usług wyspecjalizowanych pełnomocników. Istotnym punktem odniesienia 
w przedmiocie wysokości odpowiedniego zadośćuczynienia jest wypłata przez 
Skarb Państwa zadośćuczynień w kwocie 250 tys. zł na rzecz każdego z krewnych 
ofiar katastrofy smoleńskiej. W przedmiocie szacowania wysokości przyznawa-
nych kwot zadośćuczynienia nadal istnieje dowolność w ocenie sądów, co skutkuje 
dużymi rozbieżnościami i trudnością w szacowaniu tych kwot przez towarzystwa 
ubezpieczeń. 

W 2008 r. na polskich drogach doszło do ok. 49 tys. wypadków. W wyniku tych 
zdarzeń śmierć poniosło 5,4 tys. osób. W 2018 r. liczba wypadków spadła do 31,6 tys., 
w których śmierć poniosło 2,8 tys. osób. W tym samym czasie zwiększyła się liczba 
pojazdów, co pozwala stwierdzić, że coraz mniejsze ryzyko rozłożyło się na coraz 
większa grupę ubezpieczonych. Efektem tego powinna być obniżka cen polis OC. 
Liczba pojazdów mechanicznych w Polsce sięga ok. 23,3 mln. Problem rosnących 
składek może nasilać się z uwagi na rozszerzanie katalogu wypłacanych świadczeń 
na podstawie polisy OC, która jest jedną z najtańszych polis oferowanych przez 
towarzystwa ubezpieczeniowe. Niepewność interpretacyjna przepisów i wydłużony 
okres przedawnienia, a także trudność w przewidywaniu wysokości wypłat mogą 
negatywnie wpływać na próby szacowania ryzyka w ramach działalności prowa-
dzonej przez towarzystwa ubezpieczeń. Jak wskazuje mecenas Młynarski, który 
przygotowywał wniosek Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego: „szkody 
osobowe stanowią ok. 20 procent wypłat z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. 
Jeśli Sąd Najwyższy potwierdzi istnienie prawa do zadośćuczynienia dla najciężej 
poszkodowanych, nie wpłynie to znacząco na finanse” [Grzeszak 2018]. Mecenas 
Młynarski dodał w swojej wypowiedzi, iż branża ubezpieczeniowa w sposób tenden-
cyjny przedstawia istniejący problem. 

W opinii autorek towarzystwa ubezpieczeniowe nie powinny podnosić wyso-
kości składki polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
Towarzystwa ubezpieczeniowe w ostatnich latach konkurowały ze sobą na rynku 

54  III CZP 85/11, https://rf.gov.pl/z-prac-biura/Uzasadnienie_postanowienia_Sadu_Najwyzszego_
z_dnia_20_czerwca_2012_r__w__III_CZP_85_11__w_sprawie_dopuszczalnosci_i_zakr__20988. 
55 III CZP 63/15, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%2063-15.pdf.
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polis OC, zaniżając składki oraz wysokości wypłacanych odszkodowań. Działanie 
na niekorzyść osób poszkodowanych spowodowało rozwój rynku wyspecjalizowa-
nych pełnomocników reprezentujących osoby poszkodowane w nierównym starciu 
z dużym podmiotem uchylającym się od wypłaty należnych świadczeń. W opinii 
autorek poszkodowali obecnie są zdecydowanie bardziej świadomi swoich praw. 
Przyczyniają się do tego wyspecjalizowani pełnomocnicy i media, które coraz częściej 
czynnie uczestniczą w sporach, stając po stronie niejednokrotnie podwójnie poszko-
dowanych – zarówno w wypadku, jak i przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
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Death, severe injury or serious health disorder
of a family member as a factors implicating

the granting of property compensation
Abstract. This article addresses the issue of recognizing death as well as severe health disorder 
of the closest family member as the premises implying the granting of compensation from 
the perpetrator of the event or insurance company to the perpetrator of the insurance protection 
under the insurance contract. The authors present the ruling practice of the jurisprudence 
of Polish courts with particular emphasis on the scope of civil liability for damage caused 
to the harmed and closest members of their family. The article is an attempt to formulate 
an answer to the question whether people who are indirectly affected as a result of serious bodily 
injury or health disorder of the closest family member are entitled to property compensation. 
The analysis of the latest Supreme Court jurisprudence is the answer to questions addressed 
by the Financial Adviser, the Financial Supervision Authority and one of the Supreme Court 
configurations. The Supreme Court clearly recognizes the claims of the immediate family 
of the victim, if as a result of serious damage to health or the health of their relative, personal 
rights defined in art. 23 of the Polish civil code are infringed. The mentioned rights enclose 
undoubtedly the right to an undisturbed family life.

Keywords: remedy, compensation, liability insurance, injured, civil liability.
JEL code: K15.
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Streszczenie. Polubowne likwidowanie sporów jest w ostatnich latach coraz bardziej popu-
larną formą rozwiązywania wszelkiego rodzaju spraw cywilnych, w tym także tych z zakresu 
prawa ubezpieczeń gospodarczych. Strony zainteresowane jak najszybszym zakończeniem 
postępowania likwidacji szkody zawierają ugodę, ponieważ jest to metoda szybsza i tańsza 
niż proces sądowy. Niniejsze opracowanie skupia się na omówieniu problematyki zawierania 
ugód, zarówno sądowych, jak i pozasądowych, pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczonym 
sprawcą szkody pod kątem skuteczności zawartych ugód względem zakładu ubezpieczeń, 
który to na mocy łączącej go ze sprawcą szkody umowy przyjmuje na siebie zobowiązanie, 
by zrekompensować poszkodowanemu powstałą szkodę.

Słowa kluczowe: ugoda, ugoda sądowa, proces cywilny, odszkodowanie, zakład 
ubezpieczeń.
Kody JEL: K41, K12, K13, K15.

1. Wstęp

Ugoda w stosunkach ubezpieczeniowych jest alternatywnym dla procesu sądowego 
sposobem zakończenia istniejącego między stronami sporu powstałego na gruncie 
odpowiedzialności odszkodowawczej. Jest to bardzo korzystna alternatywa – dzięki 
poczynieniu wzajemnych ustępstw strony mogą szybko zakończyć istniejący 
między nimi spór. Zarówno w postępowaniu likwidacyjnym (przedsądowym), jak 
i na etapie sądowym poszkodowany i ubezpieczony sprawca szkody mogą zawrzeć 
ugodę. W niniejszym opracowaniu rozważania prawne skupiają się na problema-
tyce skuteczności ugody zawieranej pomiędzy osobą poszkodowaną a ubezpie-
czonym sprawcą szkody względem zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca szkody 
ma zawartą umowę ubezpieczenia. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na 
1 Kontakt z autorką: Paulina Woś (ORCID 0000-0002-8578-382X), Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Postępowania 
Cywilnego, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: paulinawos@kul.lublin.pl.
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pytanie, w jakich sytuacjach ugoda zawarta pomiędzy poszkodowanym a ubezpie-
czonym sprawcą szkody będzie odnosiła skutek w stosunku do zakładu ubezpieczeń, 
w konsekwencji czego zakład ubezpieczeń wypłaci rekompensatę w wysokości 
określonej w zawartej ugodzie, a kiedy zawarcie ugody pomiędzy poszkodowanym 
a ubezpieczonym sprawcą szkody pozostanie bezskuteczne względem ubezpieczy-
ciela. Podstawową metodą badawczą, która została wykorzystana w opracowaniu, 
jest metoda dogmatyczno-prawna. Niniejsza publikacja oparta została w głównej 
mierze na analizie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz orzecznictwa, 
odnoszących się do instytucji ugody oraz ogólnych warunków ubezpieczeń.

 
2. Zawarcie ugody pozasądowej pomiędzy poszkodowanym

a ubezpieczonym sprawcą szkody

Zarówno w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych lub u.u.ob.)2, jak i w znacznej 
części zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, regulujących prawa i obowiązki 
stron umowy dobrowolnego ubezpieczenia, znajdują się regulacje przewidujące, że 
ubezpieczony nie może zaspokoić roszczeń poszkodowanego ani złożyć mu obiet-
nicy zapłaty odszkodowania bez zgody zakładu ubezpieczeń. Powyższe postano-
wienia zapewniają ochronę interesów zakładu ubezpieczeń oraz usuwają ewentu-
alne wątpliwości, które mogłyby powstać przy ocenie motywów postępowania 
drugiej strony stosunku ubezpieczenia [Serwach 2010, s. 785]. Precyzując, należy 
stwierdzić, że celem wskazanych regulacji jest zabezpieczenie interesów zakładów 
ubezpieczeń przed nadmiernym świadczeniem odszkodowania oraz trudnościami 
dowodowymi przy ocenie motywacji działania osoby objętej ubezpieczeniem. 
W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego może bowiem dojść do sytuacji, 
gdy szkoda w ogóle nie zaistniała lub powstała w mniejszym rozmiarze, co skutkowa-
łoby brakiem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub jej mniejszym wymiarem. 
Przyczyny, dla których zachowania uczestników zdarzenia ubezpieczeniowego 
polegają na nastawieniu stron na uzyskanie odszkodowania, mogą być różne: od 
przestępczego działania poszkodowanego oraz osoby objętej ubezpieczeniem podej-
mowanego na szkodę zakładu ubezpieczeń, przez odstąpienie od zawiadomienia 
policji, chęć załagodzenia sytuacji, kierowanie się żalem czy współczuciem, aż po 
błędne postrzeganie okoliczności zdarzenia. Wszystko to nie powinno wpływać 
na sytuację prawną zakładu ubezpieczeń, którego odpowiedzialność – pochodna 
wobec odpowiedzialności sprawcy – nie może być wyższa od rzeczywistej wiel-
kości szkody [Niezgoda 2012, s. 140]. Wprowadzenie takich uregulowań prawnych 
jest zrozumiałe, zasadne i celowe, zważywszy na to, że zakład ubezpieczeń pozo-
staje narażony na ryzyko poniesienia skutków nie tylko działań ubezpieczonego, 

2 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 473 z późn. zm.).
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mających charakter pochopny i nieprzemyślany, ale także zmowy poszkodowanego 
z ubezpieczonym, nakierowanej na wyłudzenie odszkodowania [Krajewski 2011, 
s. 465].

Zgodnie z art. 21 ust. 1 u.u.ob. zaspokojenie lub uznanie przez osobę objętą ubez-
pieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej roszczenia o naprawienie 
wyrządzonej przez nią szkody, nie ma skutków prawnych względem zakładu ubez-
pieczeń, który nie wyraził na to uprzednio zgody. Powyższa regulacja jest przenie-
sieniem zasady wyrażonej w art. 371 k.c.3, zgodnie z którą działania i zaniechania 
jednego z dłużników solidarnych nie mogą szkodzić współdłużnikom, obowiązu-
jącej w odniesieniu do dłużników solidarnych, na dłużników odpowiedzialnych in 
solidum [Bucoń 2008, s. 31–32]. 

W odniesieniu do dobrowolnych ubezpieczeń brak jest analogicznej regulacji rangi 
ustawowej. W wypadku umów dobrowolnego ubezpieczenia regułą jest, że porów-
nywalne klauzule – zakazujące uznania roszczeń poszkodowanego, zawarcia z nim 
ugody lub samodzielnego zaspokojenia jego roszczeń bez zgody zakładu ubezpie-
czeń – zawarte są w postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia.

Przyjęte regulacje ustawowe i umowne należy uznać za racjonalne także ze 
względu na ogólne zasady prawne, zgodnie z którymi czynność prawna dokonana 
przez osobę trzecią nie może zwiększyć zobowiązania zaciągniętego przez dłużnika. 
W razie przyjęcia odmiennego założenia należałoby uznać, że po powstaniu zobo-
wiązania odszkodowawczego ubezpieczony sprawca szkody i poszkodowany 
mogliby zawrzeć ugodę, która w dowolny sposób mogłaby zwiększyć odpowie-
dzialność odszkodowawczą ubezpieczonego, a zakład ubezpieczeń zobowiązany 
byłby do zaspokojenia zwiększonego w ten sposób roszczenia aż do wysokości 
przyjętej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej [Krajewski 2011, s. 468]. 
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ma charakter akcesoryjny i niezależnie od 
przedstawionych pobudek i motywacji działania ubezpieczonego sprawcy szkody 
ubezpieczyciel jako podmiot udzielający ochrony ubezpieczeniowej jest zobowią-
zany do wypłaty świadczenia w pełnym zakresie (w ubezpieczeniach dobrowolnych 
w granicach sumy gwarancyjnej) [Serwach 2010, s. 786]. Dlatego też zasadne było 
wprowadzenie regulacji mających stanowić gwarancje ochrony nie tylko poszkodo-
wanego, lecz także ubezpieczyciela.

Wspomniany już art. 21 ust. 1 u.u.ob. ogranicza sankcję za naruszenie zakazu 
samodzielnego uznania roszczeń poszkodowanego, zawarcia z nim ugody lub samo-
dzielnego zaspokojenia jego roszczeń do bezskuteczności uznania lub zaspokojenia 
roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela. Jeżeli zaś chodzi o sankcje w odniesieniu 
do umów ubezpieczeń dobrowolnych, znaczna część wzorców umownych również 
poprzestaje na takim skutku4, niektóre jednak przewidują dalej idące konsekwencje, 

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. 
zm.).
4 Por. § 47 ust. 4 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 z dnia 27 lutego 2012 r.; § 75 ust. 4 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 7 z dnia 2 kwietnia 2012 r.; § 13 ust. 20 Ogólnych Warun-
ków Ubezpieczenia Domu i Mieszkania Proama z dnia 28 września 2018 r.
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w postaci utraty prawa do świadczenia ubezpieczeniowego [Krajewski 2011, s. 467]5. 
W wyroku z dnia 10 marca 2005 r. Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia ogólnych 
warunków ubezpieczeń, zastrzegające, że ubezpieczony nie może uznać roszczenia 
ani dobrowolnie go zaspokoić, należy interpretować zgodnie z regułą przewidzianą 
w art. 21 ust. 1 u.u.ob. Oznacza to ograniczenie sankcji do bezskuteczności czyn-
ności ustalających wobec ubezpieczyciela6, niezależnie od tego, jaka sankcja wynika 
z konkretnych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.

3. Zawarcie ugody sądowej pomiędzy poszkodowanym
a ubezpieczonym sprawcą szkody

Dokonywanie czynności dyspozycyjnych przez strony postępowania może mieć 
miejsce zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie trwania procesu cywil-
nego z tytułu umowy ubezpieczenia. Strona powodowa może zrzec się roszczenia, 
a pozwany uznać powództwo czy zawrzeć ugodę aż do wydania prawomocnego 
wyroku, rozstrzygającego o dochodzonych roszczeniach. Jest to prawo stron postę-
powania do rozporządzania przedmiotem procesu. Do zawarcia ugody w postępo-
waniu cywilnym może dojść także w trakcie postępowania mediacyjnego, które jako 
nakierowane na polubowne rozwiązywanie powstałych sporów, zostało wyszcze-
gólnione w kodeksie postępowania cywilnego regulacją zawartą w art. 1831–18315 
k.p.c.7 [Kalisz, Zienkiewicz 2014, s. 64–72; Sławicki 2014, s. 133–136; Misztal-
Konecka 2019, s. 249–253].

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku dochodzenia roszczeń z umów ubez-
pieczenia mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją prawną, kiedy to w konse-
kwencji wyrządzenia szkody przez objętego ubezpieczeniem sprawcę zdarzenia 
powstają trzy stosunki prawne: pierwszy to stosunek odszkodowawczy wynikający 
z czynu niedozwolonego bądź niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
powstający między sprawcą szkody a poszkodowanym, drugi to stosunek ubezpie-
czenia pomiędzy sprawcą szkody a zakładem ubezpieczeń, wynikający z zawartej 
umowy ubezpieczenia, a trzeci to stosunek zobowiązaniowy między poszkodo-
wanym a zakładem ubezpieczeń, akcesoryjny wobec stosunku odszkodowawczego8. 
Tak wiec poza stronami toczącego się postępowania jego wynikiem zaintereso-
wany jest także zakład ubezpieczeń, który jako podmiot stosunku umowy ubezpie-
czenia wziął na siebie obowiązek wypłaty odszkodowania za zaistniałe zdarzenie 
ubezpieczeniowe. 

Zakład ubezpieczeń – oczywiście poza sytuacjami, w których występuje jako strona 
procesu – może występować w procesie w charakterze interwenienta ubocznego lub 
5 Por. § 28 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów
i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym, Ergo Hestia z dnia 24 września 2018 r.
6 Wyrok SN z dnia 10 marca 2005 r. (III CK 458/04, Lex nr 156994); por. [Krajewski 2011, s. 471–
472].
7 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1460 z późn zm.).
8 Por. wyrok SA w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2018 r. (I ACa 1087/17, Lex nr 2502554).
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w ogóle nie występować w nim w jakiejkolwiek roli. O tym, czy zakład ubezpie-
czeń wstąpi do toczącego się postępowania, decyduje co do zasady on sam. Przepisy 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a w odniesieniu do umów ubezpieczenia 
dobrowolnego ogólne warunki ubezpieczenia, zawierają regulacje dotyczące niniej-
szej kwestii. W art. 20 ust. 2 u.u.ob. postanowiono, że w postępowaniu sądowym 
o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności 
cywilnej niezbędne jest przypozwanie zakładu ubezpieczeń9. Oznacza to, że ubezpie-
czony – jako strona umowy z zakładem ubezpieczeń – powinien zawiadomić o wyto-
czonym lub toczącym się postępowaniu cywilnym zakład ubezpieczeń i wezwać go 
do wzięcia w nim udziału w charakterze interwenienta ubocznego. Przypozwanie 
nie oznacza jednak, że ubezpieczyciel wstępuje automatycznie do postępowania ani 
też że wskutek przypozwania zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wstąpienia 
do toczącego się postępowania. Decyzja o przystąpieniu do toczącego się procesu 
zależy tylko i wyłącznie od ubezpieczyciela. Może on wstąpić do postępowania albo 
też pozostać poza nim.

W przypadku dobrowolnych umów ubezpieczenia znaczna ich część przewiduje 
w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia (dalej: o.w.u.) klauzule nakładające 
na ubezpieczonego obowiązek poinformowania zakładu ubezpieczeń o toczącym 
się postępowaniu. Celem takiej regulacji jest umożliwienie zakładowi ubezpie-
czeń wzięcia czynnego udziału w procesach wytoczonych swoim ubezpieczonym 
ze względu na to, że to właśnie zakład ubezpieczeń na mocy postanowień umowy 
będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego, jeżeli 
zaistniałe zdarzenie mieści się w granicach przyjętej przez zakład ubezpieczeń odpo-
wiedzialności gwarancyjnej.

W licznych o.w.u. można znaleźć postanowienia przewidujące, że w sytuacji, 
kiedy ubezpieczony jest sprawcą szkody, a poszkodowany wstępuje na drogę sądową 
przeciwko niemu z roszczeniem odszkodowawczym, ubezpieczony zobowiązany 
jest do współpracy z zakładem ubezpieczeń w ramach toczącego się postępowania 
sądowego, dotyczącego roszczeń w stosunku do ubezpieczonego, objętych odpowie-
dzialnością zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy. Współpraca ta ma polegać 
na nieoponowaniu przeciwko wstąpieniu zakładu ubezpieczeń do sprawy w charak-
terze interwenienta10. Inne o.w.u. przewidują, że jeżeli osoba poszkodowana wystąpi 
z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, ubezpieczony zobowiązany jest 
niezwłocznie zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń11.
9 Instytucja przypozwania została uregulowana w art. 84–85 k.p.c.
10 Por. § 20 pkt 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Mieszkaniowych Liberty z dnia 1 stycznia 2016 r.
11 Por. § 47 ust. 2 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 z dnia 27 lutego 2012 r.; § 75 ust. 2 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 7 z dnia 2 kwietnia 2012 r.; § 13 ust. 18 Ogólnych Warun-
ków Ubezpieczenia Domu i Mieszkania Proama z dnia 28 września 2018 r.; § 36 ust. 1 pkt d Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM z dnia 4 marca 2014 r.; § 12 ust. 2 pkt 5 Ogólnych Wa-
runków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Warta z dnia 1 marca 2016 r.; § 71 ust. 4 Ogólnych 
Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych Proama z dnia 25 sierpnia 2015; § 15 ust. 2 lit. c Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym Warta 
z dnia 10 sierpnia 2008 r.; § 45 ust. 1 pkt 7 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Warta Travel z dnia 
1 czerwca 2012 r.
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Niejednokrotnie w o.w.u. znajdują się także postanowienia, które przewidują, że 
jeżeli przeciwko ubezpieczającemu sprawcy szkody zostało wszczęte postępowanie 
cywilne o wypłatę odszkodowania, ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie 
– w zakreślonym przez zakład ubezpieczeń terminie, liczonym od dnia uzyskania 
dokumentu stwierdzającego wszczęcie postępowania (np. pisma, pozwu, postano-
wienia lub innego dokumentu) – doręczyć ten dokument zakładowi ubezpieczeń. 
Ponadto ubezpieczający zobowiązany jest podjąć współpracę umożliwiającą wstą-
pienie zakładu ubezpieczeń z interwencją uboczną w celu obrony przed nieuzasad-
nionym roszczeniem, zawarciem ugody lub uznaniem roszczenia12.

Wzorce umowne przewidują także klauzule nakładające na ubezpieczającego 
sprawcę szkody obowiązek współdziałania z zakładem ubezpieczeń w ramach 
toczącego się postępowania sądowego dotyczącego roszczeń w stosunku do ubez-
pieczonego, objętych odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń, w szczególności 
poprzez umożliwienie zakładowi ubezpieczeń wstąpienia do sprawy w charakterze 
interwenienta ubocznego13. 

Należy pamiętać, że zarówno w przypadku przypozwania ubezpieczyciela, 
jak i przy każdej innej formie zawiadomienia o toczącym się postępowaniu to do 
zakładu ubezpieczeń należy podjęcie decyzji o przystąpieniu do postępowania 
sądowego. Jeżeli zakład ubezpieczeń uzna to za celowe, może aż do zamknięcia 
rozprawy w drugiej instancji zgłosić w niej swój udział w charakterze interwenienta 
ubocznego (art. 76 k.p.c.). Jeżeli jednak ubezpieczyciel stwierdzi, że wstąpienie do 
postępowania jest niecelowe, pozostanie poza toczącym się postępowaniem. 

Jeżeli zakład ubezpieczeń zdecyduje się na wstąpienie do toczącego się procesu, 
jego interwencja uboczna będzie miała charakter zwykły, nazywany również niesa-
moistnym [Mucha 2014, s. 33–46]. Ubezpieczyciel jako interwenient niesamoistny 
nie może dokonywać aktów dyspozycji materialnej przedmiotem procesu ani też 
wpływać na zmianę jego ram podmiotowych i przedmiotowych, gdyż nie jest stroną 
procesu [Jędrzejewska 1972, s. 226–227; Rylski 2014, s. 132; odmiennie Serwach 
2010, s. 753]14. Nie może zatem np. zmienić żądania, cofnąć pozwu, dopozwać 
osoby trzeciej. Nie jest również uprawniony do dokonywania tzw. aktów dyspozycji 
materialnej, do których zalicza się zawarcie ugody, uznanie powództwa czy zrze-
czenie się roszczenia [Manowska 2015, s. 242; Rudkowska-Ząbczyk 2017, s. 231; 
Telenga 2017, s. 139]. W tej postaci interwencji interwenient uboczny może doko-
12 § 11 ust. 1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia HDI Firma Plus z dnia 22 października 2013 r.; 
§ 27 ust. 1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów 
i wychowawców Ergo Hestia z dnia 1 stycznia 2016 r.; § 28 ust. 1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów, i innych osób świadczących usługi o charakterze 
medycznym, Ergo Hestia z dnia 24 września 2018 r.; § 11 ust. 1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
Warta Ekstrabiznes Plus z dnia 2 lutego 2016 r.; § 46 ust. 1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mikro-
biznes Plus Warta z dnia 1 lipca 2015 r.
13 Por. § 12 ust. 2 pkt 7 oraz § 18 ust. 15 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym Liberty z dnia 1 stycznia 2016 r.; § 12 ust 2 
pkt 7 oraz § 18 ust. 15 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika 
drogowego w ruchu krajowym Liberty z dnia 1 stycznia 2016 r. 
14 Por. postanowienie SN z dnia 11 stycznia 2013 r. (I CZ 184/12, Lex nr 1288613).
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nywać jedynie czynności stricte procesowych, choć również z pewnymi ogranicze-
niami, wynikającymi zarówno z obowiązującego interwenienta systemu prekluzji 
czynności procesowych, jak i ze stanowiska strony, do której przystąpił. Co istotne, 
przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie uzależniają skuteczności czynności 
dyspozycyjnych strony od wyrażenia przez interwenienta niesamoistnego zgody na 
ich dokonanie, tak jak miałoby to miejsce w sytuacji, gdyby w toczącym się postę-
powaniu występowała interwencja samoistna [Klimkowicz 1970, s. 105; Kunicki 
2016, s. 360].

Zatem występujący w sprawie zakład ubezpieczeń jako interwenient uboczny – 
z procesowego punktu widzenia – nie ma wpływu na dokonywanie przez strony 
procesu takiej czynności jak zawarcie ugody sądowej, pomimo że to właśnie on jest 
podmiotem, który na mocy postanowień ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 
lub umowy dobrowolnego ubezpieczenia ponosi odpowiedzialność gwarancyjną, 
przejawiającą się w przyjęciu na siebie zobowiązania do wypłaty odszkodowania 
w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym.

W sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie przystąpił do toczącego się postę-
powania w charakterze interwenienta ubocznego, pozostając poza procesem, nie 
będzie miał on żadnego wpływu na toczące się postępowanie i dokonywane przez 
strony czynności procesowe, w tym na zawarcie ugody pomiędzy ubezpieczonym 
sprawcą szkody a poszkodowanym. Ta sytuacja jest oczywista, ponieważ nie wstę-
pując do postępowania, zakład ubezpieczeń pozbawia się jakiegokolwiek wpływu 
na jego przebieg i rezultat.

Należy rozważyć, czy we wskazanych sytuacjach, kiedy to zakład ubezpie-
czeń występuje w procesie w roli interwenienta ubocznego, jak też nie występuje 
w procesie w ogóle, ugoda sądowa zawarta przez strony postępowania będzie 
skuteczna względem ubezpieczyciela, będącego przecież gwarantem wypłaty 
świadczeń odszkodowawczych w związku z przyjętym na siebie ryzykiem 
ubezpieczeniowym.

4. Ugoda uregulowana w kodeksie cywilnym a ugoda sądowa

Ugoda uregulowana tytułem XXXV księgi trzeciej kodeksu cywilnego ma 
charakter ugody materialnoprawnej, określanej także pozasądową. Jej istotę 
określa art. 917 k.c. Ugoda pozasądowa to umowa konsensualna, obligacyjna, 
wzajemna i kauzalna. Do ugody pozasądowej mają zastosowanie wszystkie przepisy 
dotyczące czynności prawnych. Ugoda pozasądowa, będąc umową, która wiąże 
strony i wywołuje stosunki zobowiązujące, podlega przepisom ogólnym kodeksu 
cywilnego rządzącym wykonaniem zobowiązań [Buczkowski 2010, s. 40]. Ugoda 
pozasądowa nie jest tytułem egzekucyjnym, wywiera jedynie skutki wynikające 
z faktu „rzeczy ugodzonej” (res transacta). Przymuszenie dłużnika do jej spełnienia 
może nastąpić tylko przez dochodzenie roszczeń w drodze sądowej15. Zgodnie ze 
15 Wyrok SN z dnia 12 kwietnia 2018 r. (II CSK 375/17, Lex nr 2490618); wyrok SA w Szczecinie 
z dnia 21 lutego 2013 r. (I ACa 794/12, Lex nr 1344212).
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stanowiskiem Sądu Najwyższego istnieją dwa rodzaje ugód: te, które nie przekształ-
cają charakteru dotychczasowego, pierwotnego stosunku prawnego (do nich należą 
ugody, których podstawą są roszczenia wynikające z czynów niedozwolonych), oraz 
takie, w których strony mogą w ugodzie przekształcić charakter prawny dotychcza-
sowego stosunku prawnego ze skutkami nowacji, o której mowa w art. 506 § 1 k.c.16 
[Pyziak-Szafnicka 2018, s. 1689–1690; Misztal-Konecka 2019, s. 127–128]. Podzie-
lając stanowisko Sądu Najwyższego, uznać należy, że do kwalifikacji ugody jako 
jednoczesnej umowy odnowienia niezbędne jest istnienie jednoznacznych ustaleń 
pomiędzy stronami, że w ramach wzajemnych ustępstw w zakresie istniejącego 
między nimi stosunku prawnego dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela 
spełnić inne świadczenia, albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy 
prawnej17. 

W postępowaniu cywilnym wyróżniamy ugodę sądową, która jest czynnością 
prawną o dwoistym charakterze. Ugoda sądowa na gruncie kodeksu postępowania 
cywilnego jest aktem prawnym złożonym z czynności materialnoprawnej i proce-
sowej. Składają się na nią dwie czynności prawne: ugoda cywilnoprawna, o której 
mowa w art. 917 k.c., oraz czynność procesowa [Lapierre 1996, s. 19–21; Buczkowski 
2010, s. 42; Zegadło 2010, s. 22]18, z którą wiąże się zamierzony przez strony skutek 
w postaci zakończenia zawisłego już sporu sądowego bez rozstrzygania go przez sąd 
oraz umorzenia postępowania. Zaprezentowany pogląd jest aprobowany nie tylko 
przez większość przedstawicieli doktryny, lecz także przez judykaturę19. Zarówno Sąd 
Najwyższy, jak i sądy powszechne aprobują stanowisko o dualistycznym charakterze 
ugody sądowej, łączącym w sobie elementy materialnoprawne i procesowe. Ugoda 
sądowa jest więc czynnością procesową uprawnionych podmiotów, umożliwiającą 
wyłączenie dalszego postępowania co do istoty sprawy i prowadzącą do umorzenia 
postępowania (art. 223 k.p.c. w związku z art. 203 § 4 i art. 355 § 1 k.p.c.). Jest też 
czynnością prawną – umową, ugodą w rozumieniu art. 917 k.c.20 Ze względu na 
swój materialnoprawny charakter ugoda sądowa podlega także przepisom o wadach 
oświadczenia woli, o których mowa w art. 82–88 k.c., przy uwzględnieniu prze-
pisów szczególnych – art. 918 k.c. – umożliwiających uchylenie się od skutków 
złożonego oświadczenia21.

Należy się zgodzić z poglądem, że ugoda sądowa jest nie tylko czynnością proce-
sową uprawnionych do tego podmiotów, dokonywaną w formie przewidzianej 
prawem procesowym, ale nadto aktem prawnym, w którym zazębiają się składniki 
materialnoprawny i procesowy. Zawarte w treści ugody porozumienie co do istnie-
jącego między stronami stosunku prawnego ma charakter zgodnego oświadczenia 

16 Uchwała SN z dnia 18 grudnia 1985 r. (III CZP 64/85, Lex nr 3194).
17 Wyrok SN z dnia 15 października 1999 r. (III CKN 373/98, Lex nr 452805).
18 Por. uchwała SN z dnia 20 grudnia 1969 r. (III PZP 43/69, Lex nr 12183).
19 Pogląd o tożsamości ugody sądowej z ugodą w rozumieniu art. 917 k.c prezentuje [Misztal-Konecka 
2019, s. 117]. 
20 Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2010 r. (V CSK 157/10, Lex nr 688708); wyrok SA w Łodzi z dnia 
29 stycznia 2014 r. (I ACa 984/13, Lex nr 1439223).
21 Postanowienie SN z dnia 14 czerwca 2005 r. (V CK 691/04, Lex nr 177225).
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woli, a więc czynności prawnej zmierzającej do wywołania skutków w dziedzinie 
prawa materialnego. W tym zakresie zawarte przez sądem porozumienie jest ugodą 
w rozumieniu art. 917 k.c.22

5. Podsumowanie

Wskazane wyżej regulacje ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych, a także postanowienia wzorców umownych w ubezpieczeniach dobrowol-
nych wprowadzają zastrzeżenie, że ubezpieczony sprawca szkody nie może uznać 
objętego tym ubezpieczeniem roszczenia ani dobrowolnie go zaspokoić bez zgody 
zakładu ubezpieczeń. Nie budzi wątpliwości, że aby w myśl wspomnianych regu-
lacji ugoda pozasądowa, o której mowa w przepisach kodeksu cywilnego, mogła 
zostać uznana za skuteczną wobec zakładu ubezpieczeń, musi uzyskać aprobatę 
– zgodę zakładu ubezpieczeń na jej warunki. Brak takiej zgody oznacza bezsku-
teczność ugody wobec zakładu ubezpieczeń. Analogiczną regulację w kontekście 
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przewiduje również unijny projekt Zasady 
Europejskiego Prawa Ubezpieczeń – PEICL, gdzie zgodnie z art. 14:104 (2) zakład 
ubezpieczeń nie jest związany porozumieniem zawartym pomiędzy poszkodowanym 
a ubezpieczającym lub ubezpieczonym, o ile nie wyraził na to zgody23.

Ugoda sądowa w sprawie odszkodowawczej pomiędzy poszkodowanym a ubez-
pieczonym sprawcą szkody jest czynnością procesową stron podjętą także w celu 
osiągnięcia skutków materialnoprawnych przewidzianych w art. 917 k.c. Skoro 
zatem na gruncie prawa materialnego istnieją przepisy nakładające na ubezpieczo-
nego sprawcę szkody obowiązek uzyskania zgody ubezpieczyciela na zawarcie 
ugody, to należy przyjąć, że skuteczność także ugody sądowej względem zakładu 
ubezpieczeń – tak jak każdej ugody pozasądowej – również będzie uzależniona od 
zgody na dokonanie tej czynności udzielonej przez zakład ubezpieczeń, z którym 
sprawca szkody jest związany umową ubezpieczenia. Brak zgody ubezpieczyciela 
oznaczać będzie również nieskuteczność ugody sądowej zawartej pomiędzy poszko-
dowanym a ubezpieczonym sprawcą szkody wobec zakładu ubezpieczeń.
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On the consequences of reaching a settlement between
the injured party and the insured perpetrator

with respect to the insurance company
Abstract. In recent years, amicable dispute resolution has become a common method 
of solving various types of civil disputes, including those that fall within the scope 
of commercial insurance law. Parties interested in concluding proceedings concerning 
the liquidation of damages as swiftly as possible settle the dispute because this method is 
faster and cheaper than going through court proceedings.
The present study focuses on the discussion of reaching both court and out-of-court 
settlements between the injured party and the insured perpetrator of the damage with regard 
to the effectiveness of reached settlements in terms of the insurance company, which – under 
the agreement binding the said company with the perpetrator of the damage – assumes 
the liability to compensate the injured party for the damage.
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Streszczenie. Niniejszy artykuł koncentruje się na przedstawieniu ogólnej problematyki 
charakteru odpowiedzialności administracyjnej ad personam, a także na szczegółowej 
analizie zarówno zakresu podmiotowego i przedmiotowego, jak i przesłanek odpowiedzial-
ności administracyjnej osoby zarządzającej krajowym zakładem ubezpieczeń, ukształto-
wanej na podstawie art. 106b ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów, który wszedł w życie z dniem 15 grudnia 2018 r. na mocy postanowień art. 11 pkt 1 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Analizę powyż-
szych zagadnień wieńczą konkluzje odnośnie do konstytucyjności tej regulacji.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność administracyjna, osoba zarządzająca, ochrona konsu-
mentów, krajowy zakład ubezpieczeń.
Kody JEL: G22, K10.

1. Wstęp

Artykuł koncentruje się na analizie i ocenie przepisu art. 106b ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: u.o.k.k.)2, który 
wszedł w życie z dniem 15 grudnia 2018 r. na mocy postanowień art. 11 pkt 1 ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku3. Wyposaża 

1 Kontakt z autorką: Magdalena Śliwa-Wajda, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administra-
cji, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa, e-mail: m.sliwa@wpia.
uw.edu.pl.
2 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 369. 
3 Dz. U. z 2018 r., poz. 2243.
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on Prezesa UOKiK w kompetencję do nakładania administracyjnych kar pienięż-
nych na osoby fizyczne – tj. „osoby zarządzające” – za naruszenie przepisów prawa 
konsumenckiego w zakresie stosowania klauzul abuzywnych w umowach z konsu-
mentami czy też praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zakres 
podmiotowy odpowiedzialności za powyższe delikty administracyjne obejmuje 
m.in. „osoby zarządzające” krajowymi zakładami ubezpieczeń ze względu na fakt, iż 
podmioty te, jako przynależące do jednego z segmentów rynku finansowego, podle-
gają nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego – argumentum ex art. 106b 
ust. 2 u.o.k.k. w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 
rynkiem finansowym4. W opracowaniu poruszone zostaną kwestie odnoszące się do 
ogólnej problematyki charakteru odpowiedzialności administracyjnej ad personam, 
a także dokonana zostanie szczegółowa analiza zarówno zakresu podmiotowego 
i przedmiotowego, jak i przesłanek odpowiedzialności administracyjnej osoby zarzą-
dzającej krajowym zakładem ubezpieczeń, ukształtowanej na podstawie dodanego 
do u.o.k.k. art. 106b. Wyjaśnienie tych zagadnień ma – jak się wydaje – kluczowe 
znaczenie dla praktyki obrotu, pozwoli bowiem doprecyzować, kto konkretnie ze 
struktury organizacyjnej krajowego zakładu ubezpieczeń i w jakich sytuacjach zwią-
zanych z działalnością krajowego zakładu ubezpieczeń w relacjach z konsumentem 
powinien liczyć się z możliwością uruchomienia przez Prezesa UOKiK mechani-
zmów osobistej odpowiedzialności administracyjnej w postaci nałożenia admini-
stracyjnej kary pieniężnej do wysokości 5 mln zł. Analizę powyższych zagadnień 
wieńczą konkluzje odnośnie do konstytucyjności tej regulacji (to jest art. 106b ust. 1 
i 2 u.o.k.k.) w świetle zasad określoności i proporcjonalności sankcji.

2. Uwagi ogólne odnośnie do charakteru prawnego odpowiedzialności
i sankcji przewidzianych w art. 106b u.o.k.k.

Analizę prawną zagadnień dotyczących odpowiedzialności administracyjnej 
ad personam osób zarządzających krajowym zakładem ubezpieczeń warto rozpo-
cząć od przytoczenia in extenso brzmienia przepisu art. 106b u.o.k.k., który stanowić 
będzie podstawę dalszych badań:

„Art. 106b. 1. Prezes Urzędu może nałożyć na osobę zarządzającą karę pieniężną 
w wysokości do 2 000 000 zł, jeżeli osoba ta, w ramach sprawowania swojej funkcji 
w czasie trwania stwierdzonego naruszenia, umyślnie dopuściła przez swoje dzia-
łanie lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów określonych 
w art. 23a lub art. 24.
2. W przypadku osoby zarządzającej w podmiocie, o którym mowa w ustawach, 
o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 
finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 685, 1075, 2215 i 2243), kara pieniężna, 
o której mowa w ust. 1, może być nałożona w wysokości do 5 000 000 zł.

4 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 298 ze zm. 
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3. Nałożenie na osobę zarządzającą kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i 2, 
może nastąpić wyłącznie w decyzji nakładającej na przedsiębiorcę karę pieniężną, 
o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 3a lub 4”.
Dokonując wykładni literalnej przytoczonego przepisu, należy w pierwszej kolej-

ności wskazać, iż stanowi on podstawę prawną odpowiedzialności administracyjnej 
osoby zarządzającej krajowym zakładem ubezpieczeń (tzw. odpowiedzialności 
administracyjnej ad personam, (podkr. autorki) z tytułu deliktu administracyjnego 
w postaci umyślnego dopuszczenia przez tę osobę, przez jej działanie lub zaniechanie, 
do naruszenia przez krajowy zakład ubezpieczeń zakazów określonych w art. 23a 
u.o.k.k. – to jest zakazu stosowania przez krajowy zakład ubezpieczeń we wzorcach 
umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, 
o których mowa w art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(dalej: k.c.)5, lub w art. 24 u.o.k.k. – czyli zakazu stosowania praktyk naruszają-
cych zbiorowe interesy konsumentów. Instrumentem przedmiotowej odpowiedzial-
ności administracyjnej jest administracyjna kara pieniężna w wysokości do 5 mln zł
(argumentum ex art. 106b ust. 2 u.o.k.k.).

W tym miejscu należy poczynić kilka uwag natury ogólnej odnośnie do użytych 
powyżej pojęć: „odpowiedzialność administracyjna”, „delikt administracyjny” 
i „administracyjna kara pieniężna”.

Odpowiedzialność administracyjna ma charakter swoisty i odrębny od innych 
form odpowiedzialności o charakterze karnym czy cywilnym [Michór 2004, s. 215]. 
Odpowiedzialność administracyjna ma miejsce wtedy, gdy w celu zastosowania 
względem podmiotu administrowanego dolegliwości konieczne jest dopuszczenie 
się przez niego czynu zabronionego w postaci tzw. deliktu administracyjnego. Czyn 
ten stanowi działanie lub zaniechanie, będące naruszeniem nakazów lub zakazów 
ustanowionych w aktach normatywnych powszechnie obowiązujących lub w aktach 
administracyjnych skierowanych indywidualnie do podmiotu administrowanego, 
co pociąga za sobą możliwość lub obowiązek organu administracji zastosowania 
sankcji wobec tego podmiotu [Michór 2009, s. 39].

Charakter prawny i istota kar przewidzianych w u.o.k.k. budzi rozbieżności tak 
w doktrynie, jak i orzecznictwie, a okoliczność częstych interwencji ustawodawcy na 
tym polu i ciągłego ewoluowania zakresu kompetencji sankcyjnych Prezesa UOKiK 
nie sprzyja poprawie transparentności i ujednoliceniu poglądów w tym obszarze6.

W kontekście charakteru prawnego kar określonych w u.o.k.k. należy podkreślić, 
iż już pobieżna ich analiza pozwala na sformułowanie twierdzenia, iż nie są one 
jednorodne. W doktrynie podejmowane są również próby klasyfikacji kar określo-
nych w u.o.k.k., które dzieli się przykładowo na administracyjne kary pieniężne 
(art. 106 u.o.k.k.), kary pieniężne w celu przymuszenia (art. 107 u.o.k.k.) oraz środki 
przymusu proceduralnego (art. 108 u.o.k.k.) [Sachajko 2002, s. 73]. Ze względu na 

5 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 . ze zm.
6 Z racji ograniczonego zakresu treściowego niniejszego opracowania należy w tym miejscu jedynie 
wskazać, iż przeglądu głównych kierunków i najważniejszych stanowisk w tym zakresie dokonuje 
przykładowo D. Miąsik [2009, s. 1596 i nast.]. 
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kryterium podmiotowe kary pieniężne nakładane przez Prezesa UOKiK można zaś 
podzielić na kary nakładane na przedsiębiorców (kary pieniężne ad rem) oraz kary 
nakładane na inne podmioty (kary pieniężne ad personam) [Piszcz 2014a, s. 1313].

Nie zagłębiając się w spory doktrynalne o charakter kar nakładanych na postawie 
u.o.k.k. w ogólności, należy – jak się wydaje – zająć stanowisko odnośnie do kar 
wymierzanych na podstawie art. 106b u.o.k.k., które to stanowią przedmiot analizy 
w niniejszym opracowaniu.

W odniesieniu do tej konkretnej kategorii kar należy przyjąć, iż stanowią one admi-
nistracyjną karę pieniężną ad personam, będącą rodzajem sankcji administracyjnej 
służącej ochronie konsumentów i spełniającej cele represyjny i prewencyjny7 (podkr. 
autorki). Wątpliwości bowiem nie powinno budzić, iż kara określona w art. 106b 
u.o.k.k. odpowiada w swej istocie definicji administracyjnej kary pieniężnej sformu-
łowanej w ustawie systemowej – znajdującej odpowiednie zastosowanie w postę-
powaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK – mianowicie w art. 189b ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.)8. 
W myśl tegoż przepisu przez administracyjną karę pieniężną rozumie się określoną 
w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez organ administracji 
publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na 
niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, 
osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż kara pieniężna przewidziana w art. 106b 
u.o.k.k. i nakładana przez Prezesa UOKiK na osobę zarządzającą krajowym zakładem 
ubezpieczeń posiada cechę odpowiedzialności administracyjnej ad personam oraz 
stanowi egzemplifikację administracyjnej kary pieniężnej nakładanej przez organ 
administracji publicznej w trybie postępowania administracyjnego, w drodze decyzji 
administracyjnej, w związku z popełnieniem przez tę osobę deliktu administracyj-
nego, określonego jako umyślne dopuszczenie, w ramach sprawowanej funkcji, do 
naruszenia przez krajowy zakład ubezpieczeń zakazu stosowania niedozwolonych 
klauzul umownych w umowach z klientami lub zakazu stosowania przez ten zakład 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

3. Strona podmiotowa odpowiedzialności administracyjnej z art. 106b u.o.k.k.

Odpowiedzialności administracyjnej z tytułu deliktu administracyjnego stypizo-
wanego w art. 106b u.o.k.k. podlega „osoba zarządzająca”. W słowniczku pojęć 
zawartym w art. 4 pkt 3a u.o.k.k. prawodawca zawarł definicję legalną pojęcia „osoba 
zarządzająca”. Zgodnie z brzmieniem tegoż przepisu pod pojęciem osoby zarządza-
jącej rozumie się kierującego przedsiębiorstwem, w szczególności osobę pełniącą 
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy.

Użycie przez prawodawcę sformułowania „w szczególności” wskazuje na otwar-
tość i nieostrość definicji analizowanego pojęcia. Pewne uszczegółowienie nieprecy-
7 Na temat funkcji kar pieniężnych por. [Piszcz 2014a, s. 1314]. 
8 Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. ze zm. 
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zyjnego ujęcia kategorii osób zarządzających zawierają Wyjaśnienia Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu łagodzenia kar9. Wyja-
śnienia… nie są co prawda aktem prawa powszechnie obowiązującego i tym samym 
nie mają charakteru prawnie wiążącego, stanowią jednak instrukcję pomocną (czy 
też akt prawa miękkiego) w praktyce obrotu i przy dokonywaniu wykładni przepisów 
prawa. W akcie tym za osoby zarządzające uznaje się przykładowo: 1) osoby wcho-
dzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy (np. członek zarządu spółki 
kapitałowej), które w praktyce kierują przedsiębiorstwem; 2) osoby pełniące funkcję 
kierowniczą, to jest takie, którym powierzono kierowanie przedsiębiorstwem, lecz 
które nie wchodzą w skład organu zarządzającego, np. dyrektor określonego pionu; 
3) inne osoby kierujące przedsiębiorstwem, czyli osoby mogące faktycznie określać 
kierunki działania przedsiębiorcy, nie pełniąc formalnie funkcji kierowniczych 
w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy ani nie zasiadając w organach zarządza-
jących przedsiębiorcy.

Również w literaturze podjęto próby dookreślenia kategorii osób, które mogą być 
objęte zakresem definicji pojęcia „osoba zarządzająca” [Król-Bogomilska 2014a, 
s. 110–115; Kulesza 2015, s. 104; Stawicki 2016]. Analiza wysiłków poczynionych 
w tym zakresie wskazuje, że autorzy podjęli się szczegółowej wykładni poszczegól-
nych kategorii osób wymienionych w definicji ustawowej, mianowicie „kierującego 
przedsiębiorstwem”, „osoby pełniącej funkcje kierownicze” oraz „osoby wcho-
dzącej w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy”. Odwoływali się przy tym 
do znaczenia pojęć „zarządzanie” i „kierowanie”, niejednokrotnie sięgając także do 
źródeł zagranicznych i terminologii zaczerpniętej z corporate law [Król-Bogomilska 
2015a, s. 117].

Podsumowując prezentowane w piśmiennictwie stanowiska i przenosząc rozwa-
żania w tym zakresie na grunt struktury organizacyjnej krajowych zakładów ubezpie-
czeń, należy stwierdzić, iż w zakresie podmiotowym stosowania przepisu art. 106b 
u.o.k.k. mieścić się będą w szczególności członkowie zarządu krajowego zakładu 
ubezpieczeń (podkr. autorki) oraz inne osoby, które podejmują strategiczne decyzje 
w ramach krajowego zakładu ubezpieczeń.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż chodzi tu wyłącznie o te osoby zarządzające 
w ramach krajowego zakładu ubezpieczeń, które są odpowiedzialne – w ramach 
podziału kompetencji w obrębie krajowego zakładu ubezpieczeń – za zapew-
nienie respektowania przez krajowy zakład ubezpieczeń zakazów z art. 23a lub 
art. 24 u.o.k.k. (podkr. autorki). Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia 
wykorzystanie przez prawodawcę w treści przepisu z art. 106b ust. 1 u.o.k.k. sfor-
mułowania „w ramach sprawowania swojej funkcji”. Mając to na uwadze, przepis 
art. 106b u.o.k.k. dotyczyć będzie, jak się wydaje, jedynie tych osób, które mają 
rzeczywisty wpływ na zarządzanie w krajowym zakładzie ubezpieczeń obszarem 
zgodności działalności krajowego zakładu ubezpieczeń z prawem konsumenckim, 
a zatem osób, w których kompetencjach mieści się podejmowanie decyzji przekła-

9 https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=9486, s. 23 [dostęp: 23.07.2019].
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dających się na naruszenie zakazów ujętych w art. 23a lub art. 24 u.o.k.k.; nie muszą 
być to przy tym członkowie zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń.

Z uwagi na bardzo pojemny zakres definicji legalnej osoby zarządzającej z art. 4 
pkt 3a u.o.k.k. instrument odpowiedzialności administracyjnej z art. 106b ust. 1–2 
u.o.k.k. może zatem znaleźć zastosowanie również wobec osób fizycznych, które 
wprawdzie nie są formalnie członkami zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń, 
ale podejmowały w nim strategiczne decyzje produktowe – jak np. dyrektor działu 
prawnego czy też dyrektor działu produktowego, w ramach którego to działu czy 
w związku z wprowadzeniem którego to produktu ubezpieczeniowego doszło do 
naruszenia zakazów powołanych w art. 23a i 24 u.o.k.k. [Kulesza 2015, s. 108].

Zaakcentowania w tym miejscu wymaga również fakt, iż definicja osoby zarzą-
dzającej ujęta w art. 4 pkt 3a u.o.k.k. określa podmiotowy zakres odpowiedzialności 
administracyjnej, dlatego też sprecyzowanie ram tegoż pojęcia powinno się odbywać 
ściśle, nie zaś rozszerzająco [Piszcz 2015, s. 52] (podkr. autorki).

Należy jeszcze raz podkreślić, że fundamentalne znaczenie dla odpowiedzialności 
ad personam z art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k. mają użyte przez prawodawcę odesłanie 
do definicji legalnej pojęcia „osoba zarządzająca” i wynikająca stąd konieczność 
ustalania zbioru desygnatów tego pojęcia na dzień wydania przez Prezesa UOKiK 
decyzji administracyjnej o zastosowaniu środka odpowiedzialności administracyjnej 
z art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k. Postępowanie w przedmiocie wymierzenia analizowanej 
sankcji może być bowiem prowadzone jedynie wobec aktualnych „osób zarządza-
jących” (podkr. autorki), tj. przykładowo członków wchodzących w skład zarządu 
krajowego zakładu ubezpieczeń w dniu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji 
administracyjnej z art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k. Możemy sobie natomiast wyobrazić 
sytuację, w której to w toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez 
Prezesa UOKiK pewna osoba przestaje być osobą zarządzającą (np. w efekcie 
zmiany zakresu jej kompetencji czy też w rezultacie zmiany przez tę osobę miejsca 
pracy). Będzie to skutkować koniecznością umorzenia przez Prezesa UOKiK tej 
części prowadzonego postępowania administracyjnego z uwagi na jego bezprzed-
miotowość (tj. z uwagi na utratę przez wskazaną osobę fizyczną przymiotu strony 
tego postępowania; argumentum ex art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 28 k.p.a. 
i w związku z art. 106b ust. 1–2 i art. 4 pkt 3a u.o.k.k.)10.

10 Dlatego też nie sposób się zgodzić ze stanowiskiem prezentowanym przez M. Rogalskiego [2015, 
s. 29], który na płaszczyźnie analogicznej (w odniesieniu do zakresu podmiotowego odpowiedzialności 
administracyjnej ad personam treści przepisu z art. 106a u.o.k.k.) stwierdził, iż: „zakresem regulacji 
z art. 106a u.o.k.k. są objęte również osoby, które nie pracują już dla przedsiębiorcy, a które pracowały 
dla niego w trakcie trwania naruszenia. […] Osoby, które już nie pracują u danego przedsiębiorcy, będą 
miały utrudnioną obronę, gdyż ich dostęp do dokumentów i informacji u danego przedsiębiorcy nie 
będzie już łatwy”. Jak się wydaje, osoby, które na dzień wydania decyzji przez Prezesa UOKiK nie są 
już „osobami zarządzającymi”, nie mają przymiotu strony w postępowaniu przed Prezesem UOKiK 
w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 106a u.o.k.k. Gdyby pra-
wodawca chciał zakresem odpowiedzialności administracyjnej ad personam objąć również „byłe oso-
by zarządzające”, zgodnie z zasadą określoności, powinien wskazać na to wyraźnie w przepisie. Tak 
przykładowo uczynił wprost w art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
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Puentując rozważania dotyczące zakresu podmiotowego odpowiedzialności admi-
nistracyjnej ad personam ukształtowanej w art. 106b u.o.k.k., należy wskazać, iż 
warunkiem koniecznym do orzeczenia przez Prezesa UOKiK o tej odpowiedzial-
ności względem osoby zarządzającej w ramach krajowego zakładu ubezpieczeń 
jest to, by dana osoba fizyczna na dzień wydania przez Prezesa UOKiK decyzji 
z art. 106 ust. 1–2 u.o.k.k. mieściła się bezpośrednio i wprost w zbiorze desygnatów 
pojęcia „osoba zarządzająca” w rozumieniu przepisu z art. 4 pkt 3a u.o.k.k. oraz 
by osoba ta w ramach swoich funkcji była odpowiedzialna za respektowanie przez 
krajowy zakład ubezpieczeń zakazów określonych w art. 23a lub art. 24 u.o.k.k. 
Niespełnienie któregokolwiek z wyżej powołanych warunków będzie skutkowało 
brakiem przymiotu strony danej osoby fizycznej w postępowaniu administracyjnym, 
o którym jest mowa w art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k., a w konsekwencji koniecznością 
umorzenia przez Prezesa UOKiK przedmiotowego postępowania w części doty-
czącej tej osoby.

4. Przesłanki odpowiedzialności administracyjnej
ad personam z art. 106b u.o.k.k.

Pierwszą i podstawową przesłanką pociągnięcia osoby zarządzającej krajowym 
zakładem ubezpieczeń na podstawie art. 106b u.o.k.k. do odpowiedzialności admi-
nistracyjnoprawnej jest stwierdzenie naruszenia zakazu stosowania niedozwolonych 
klauzul umownych lub zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów przez ten krajowy zakład ubezpieczeń. Odpowiedzialność osoby zarzą-
dzającej ma bowiem niejako charakter wtórny, prospektywny w stosunku do odpo-
wiedzialności przedsiębiorcy, to jest krajowego zakładu ubezpieczeń. Natomiast 
postępowanie w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na osobę 
zarządzającą prowadzone może być wyłącznie w ramach postępowania w sprawie 
wymierzenia krajowemu zakładowi ubezpieczeń kary pieniężnej w związku 
z uznaniem postanowień wzorca umowy stosowanej przez ten zakład ubezpieczeń 
za niedozwolone lub w związku z uchybieniem przez krajowy zakład ubezpieczeń 
zakazowi praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (argumentum ex 
art. 106b ust. 3 u.o.k.k.)11.

W doktrynie prawa administracyjnego jako zasadę w odniesieniu do charakteru 
odpowiedzialności administracyjnej przyjmuje się tzw. odpowiedzialność obiek-
tywną, która w uproszczeniu oznacza, że do wymierzenia kary pieniężnej podmio-

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.), który przyznaje Komisji Nadzoru 
Finansowego kompetencję do nałożenia kary pieniężnej w przypadku naruszenia wskazanych tam obo-
wiązków „na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej”. 
11 Odpowiedzialność administracyjna ad personam, o której mowa w art. 106b u.o.k.k., będzie mogła 
znaleźć zastosowanie wyłącznie do postępowań dotyczących naruszenia przez krajowy zakład ubez-
pieczeń zakazów z art. 23a lub 24 u.o.k.k., które zostaną wszczęte po dniu 15 grudnia 2018 r., to jest 
od dnia wejście w życie przepisu art. 106b u.o.k.k., zgodnie z zasadą nullum crimen sine lege praevia, 
stanowiącą element szerszej zasady lex retro non agit (por. wyrok TK z dnia 3 października 2001 r., 
K 27/01, Legalis). 
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towi, który dopuścił się deliktu administracyjnego, nie jest wymagane przypisanie 
winy [Danecka 2018, s. 45]. Przeciwnie bowiem niż w prawie karnym w obszarze 
odpowiedzialności administracyjnej podmiot odpowiada tylko za skutek swojego 
działania, bez względu na istnienie winy lub jej brak, zaś przesłanką zastosowania 
tego rodzaju odpowiedzialności jest obiektywnie ujęte bezprawie administracyjne 
[Stelmasiak, Popik-Muzyka 2002, s. 13]. Tymczasem nałożenie administracyjnej 
kary pieniężnej na osobę zarządzającą krajowym zakładem ubezpieczeń na podstawie 
art. 106b u.o.k.k. wymaga udowodnienia, że osoba ta z winy umyślnej dopuściła, 
poprzez swoje działanie lub zaniechanie, do naruszenia przez przedsiębiorcę 
zakazów określonych w art. 23a lub art. 24 u.o.k.k. Mamy tu zatem do czynienia 
z odejściem od tradycyjnego pojmowania odpowiedzialności administracyjnej i jej 
indywidualizacją ze względu na uzależnienie ukarania od stwierdzenia umyślnego 
zawinienia osoby zarządzającej krajowym zakładem ubezpieczeń. Umyślność (wina 
umyślna) stanowić będzie zatem drugą przesłankę odpowiedzialności administra-
cyjnej ad personam, ukształtowanej na mocy przepisu art. 106b u.o.k.k.

Jak się wydaje, użycie przez prawodawcę w treści przepisu z art. 106b ust. 1 u.o.k.k. 
słowa „umyślnie” powinno być interpretowane – w związku z brakiem uregulowań 
szczególnych w tym zakresie – jako referencja do siatki pojęciowej prawa karnego12 
(tzw. dyrektywa języka prawnego). W konsekwencji należy wskazać, że zgodnie 
z postanowieniami art. 9 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny13: 
„Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popeł-
nienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to 
się godzi”.

Mając powyższe na uwadze, należy przyjąć, iż delikt administracyjny z art. 106b 
ust. 1–2 u.o.k.k. może mieć w ogólności miejsce w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, 
gdy osoba fizyczna, o której jest mowa w art. 106b ust. 1 u.o.k.k., przez swoje zacho-
wanie zamierza i chce naruszyć zakaz z art. 23a lub z art. 24 u.o.k.k. (zamiar bezpo-
średni); po drugie, gdy osoba ta przewiduje, że jej zachowanie może prowadzić do 
naruszenia zakazu z art. 23a lub art. 24 u.o.k.k., i pomimo tej świadomości godzi 
się na to naruszenie (zamiar ewentualny)14. Ciężar dowodu jednej z powyższych 
okoliczności spoczywa na Prezesie UOKiK. W tym miejscu nadmienić należy, iż 
do ukarania osoby zarządzającej krajowym zakładem ubezpieczeń za delikt stypizo-
wany w art. 106b u.o.k.k. nie będzie wystarczające wykazanie przez Prezesa UOKiK 

12 Wniosek taki potwierdza również praktyka decyzyjna Prezesa UOKiK, który odnośnie do kwestii 
umyślności posługuje się definicją zaczerpniętą z kodeksu karnego; szerzej [Jaroszewska 2010, s. 10]. 
13 Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.
14 W literaturze wyrażono również pogląd, iż w obszarze u.o.k.k. szerokie definiowanie pojęcia umyśl-
ności nie ma wystarczającego uzasadnienia i rodzić może wiele problemów [Król-Bogomilska 2015b, 
s. 10]. Jako racjonalną alternatywę autorka proponuje wąską interpretację pojęcia umyślności – w zna-
czeniu „rozmyślnego” zachowania, z wykluczeniem tzw. zamiaru ewentualnego. W takim przypadku 
trzeba będzie wykazać osobie zarządzającej, że wiedziała o działaniach naruszających zakazy niedo-
zwolonych praktyk względem konsumentów i chciała, by do takiego naruszenia doszło. Stanowisko to, 
choć bardzo interesujące, jak się wydaje, nie znajduje odzwierciedlenia w praktyce decyzyjnej Prezesa 
UOKiK, który posługuje się definicją umyślności zaczerpnięta z kodeksu karnego. 
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jedynie zachowania niedbałego lub lekkomyślnego, które to implikuje nieumyślność 
po stronie tej osoby.

Kolejną przesłankę odpowiedzialności osoby zarządzającej krajowym zakładem 
ubezpieczeń z art. 106b u.o.k.k. stanowić będzie „dopuszczenie przez jej działanie lub 
zaniechanie” do naruszenia przez krajowy zakład ubezpieczeń wskazanego zakazu. 
W praktyce zachowanie to polegało będzie na niewykonaniu lub nienależytym wyko-
naniu obowiązków przez osobę zarządzającą, w tym obowiązków w zakresie kontroli 
zarządczej, powinności w zakresie organizacji pracy, kierowania przedsiębiorstwem 
czy podejmowania strategicznych decyzji biznesowych w obszarze prawa konsumenc-
kiego, związanego z tworzeniem umów zawieranych przez krajowy zakład ubezpie-
czeń z konsumentami i formułowaniem prawidłowych postanowień umownych czy 
stosowaniem praktyk odnoszących się do zbiorowych interesów konsumentów.

Dokonując przełożenia powołanych wyżej konstrukcji na grunt analizowanego 
stanu prawnego i faktycznego, należy stwierdzić, iż z deliktem administracyjnym 
z art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k. będziemy mogli mieć do czynienia w jednej z dwóch 
hipotetycznych sytuacji. Pierwsza z nich będzie miała miejsce, gdy osoba zarządza-
jąca w krajowym zakładzie ubezpieczeń obszarem zgodności z zakazami z art. 23a 
i 24 u.o.k.k. celowo swoim zachowaniem doprowadzi do naruszenia jednego albo obu 
tych zakazów (np. intencjonalnie wprowadzi do postanowień umów ubezpieczenia 
tzw. klauzulę abuzywną). Druga sytuacja będzie miała miejsce, gdy osoba zarządza-
jąca w krajowym zakładzie ubezpieczeń obszarem zgodności z zakazami z art. 23a 
i 24 u.o.k.k. nie zachowa w swojej działalności należytej staranności przy ocenie 
spełnienia przez ten zakład ubezpieczeń warunku zgodności z zakazami z art. 23a 
i 24 u.o.k.k. i w konsekwencji doprowadzi do naruszenia tych zakazów (np. na skutek 
braku dogłębnej analizy postanowień umów ubezpieczenia). W pierwszej modelowej 
sytuacji będziemy mieli do czynienia z działaniem, w drugiej zaś z zaniechaniem, 
na które to możliwości prawodawca wskazał expressis verbis w treści przepisu 
z art. 106b ust. 1 u.o.k.k. poprzez wykorzystanie w treści tego przepisu sformuło-
wania „przez swoje działanie lub zaniechanie”. W sytuacji dopuszczenia przez osobę 
zarządzającą krajowym zakładem ubezpieczeń do naruszenia omawianych zakazów 
w postaci zaniechania ustalenia będzie wymagała zatem kwestia, czy na danej osobie 
spoczywał obowiązek zapobiegnięcia naruszeniu wspomnianych zakazów przez 
krajowy zakład ubezpieczeń [Król-Bogomilska 2015b, s. 9]. W tym przypadku mamy 
do czynienia z odpowiedzialnością za brak kontroli czy też nadzoru.

Wskazać należy, iż zakres przesłanki dopuszczenia przez osobę zarządzającą do 
naruszenia wymienionego zakazu bądź zakazów ograniczony został przez prawodawcę 
wyrażeniami kierunkowymi odnoszącymi się do działań lub zaniechań poczynionych 
„w ramach swojej funkcji” oraz „w czasie trwania stwierdzonego naruszenia”. Mając 
na uwadze zwłaszcza to drugie sformułowanie, należy – jak się wydaje – stwier-
dzić, iż do odpowiedzialności administracyjnej na podstawie analizowanego przepisu 
pociągnięte mogą być również osoby zarządzające krajowym zakładem ubezpieczeń, 
które zaczęły pełnić swoje funkcje, gdy działanie naruszające przepisy art. 23a lub 
24 u.o.k.k. już trwało, a one mu nie przeszkodziły [Piszcz 2013, s. 27].
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5. Problem niekonstytucyjności przepisu art. 106b u.o.k.k.

Na tle zaprezentowanej powyżej analizy nowych kompetencji sankcyjnych Prezesa 
UOKiK wyłania się w sposób widoczny zasadniczy problem natury konstytucyjnej. 
Mianowicie czy można w ogólności mówić o zgodności przepisu z art. 106b ust. 
1–2 u.o.k.k. z Konstytucją RP, a konkretnie z postanowieniami normy z art. 42 ust. 1 
Konstytucji RP i z zawartym tam wymogiem, by zakaz obwarowany sankcją był 
sformułowany w sposób ścisły (nullum delictum sine lege certa)?

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznic-
twem Trybunału Konstytucyjnego konstytucyjne gwarancje dotyczące odpowiedzial-
ności karnej odnoszą się do wszystkich przepisów o charakterze represyjnym, a zatem 
również do przepisów stanowiących podstawę prawną zastosowania sankcji admini-
stracyjnej ad personam15. Odpowiedzialnością karną na gruncie przepisu z art. 42 
ust. 1 Konstytucji RP jest każda postać odpowiedzialności represyjnej, a zatem również 
odpowiedzialność administracyjna ad personam z art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k.16

Jak się wydaje, wątpliwości dotyczące niekonstytucyjności przepisu art. 106b 
ust. 1–2 u.o.k.k. znajdują uzasadnienie w szczególności w świetle niedookreśloności 
sankcji w nim ujętej – tak pod względem jej zakresu podmiotowego, jak i przedmio-
towego (podkr. autorki).

W odniesieniu do zakresu podmiotowego omawianej sankcji należy wskazać, iż 
odpowiedzialności administracyjnej podlega „osoba zarządzająca” zdefiniowana 
w sposób otwarty, poprzez zastosowanie sformułowania „w szczególności”. Nie 
jest zatem jasno i precyzyjnie określony krąg podmiotów podlegających tej odpo-
wiedzialności. Wydaje się, że można do niego zaliczyć także osoby, które de facto 
wykonują czynności polegające na kierowaniu przedsiębiorstwem, jednakże nie 
zostało im to formalnie powierzone. Taki sposób określenia adresata sankcji należy 
uznać za poważne naruszenie zasady określoności podstaw nakładania sankcji [Król-
Bogomilska 2015b, s. 9].

W odniesieniu do zakresu przedmiotowego zaś należy stwierdzić, iż w przypadku 
przepisu z art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k., który to przepis stanowi podstawę prawną 
odpowiedzialności administracyjnej osoby zarządzającej, delikt administracyjny 
został sformułowany w sposób blankietowy – jako naruszenie zakazów z art. 23a lub 
24 u.o.k.k., a nie jako konkretne, precyzyjnie oznaczone działanie. Również takie 
rozwiązanie może być kwestionowane odnośnie do jego zgodności z wymogami 
wynikającymi z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP17.

Mając na uwadze otwarty katalog zachowań, zawarty w art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k. 
– czyli w istocie odesłanie do stale ewoluującego tzw. rejestru klauzul niedozwolo-
nych czy też otwartego katalogu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
15 Por. orzeczenie TK z dnia 1 marca 1994 r. (U 7/93, Legalis); wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
(P 40/12, Legalis); wyrok TK z dnia 2 września 2008 r. (K 17/13, Legalis).
16 Por. wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r. (K 18/03, Legalis).
17 Na niezasadność przyznawania Prezesowi UOKiK kompetencji do stosowania szerokich sankcji 
w obliczu dużej niedookreśloności art. 3851 § 1 k.c. zwracali uwagę jeszcze przed ostatnią nowelizacją 
u.o.k.k. C. Banasiński i M. Bychowska [2015, s. 63]. 
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mentów, których dopuszczenie się może w konsekwencji prowadzić do pociągnięcia 
do odpowiedzialności określonej w tym przepisie – powstaje wątpliwość co do 
zgodności takiej złożonej regulacji prawnej z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP (podkr. 
autorki).

W powyższym kontekście należy przypomnieć, że w nauce prawa podkreśla się, 
że zakaz albo nakaz obwarowany sankcją karną musi być sformułowany ściśle 
(zasada nullum delictum sine lege certa) [Warylewski 2003, s. 326; Banaszak 2012, 
s. 275]. Brak precyzji ustawodawcy stwarza bowiem szerokie pole do dowolności 
działania organów stosujących prawo (w przypadku przepisu z art. 106b ust. 1–2 
u.o.k.k. będzie to Prezes UOKiK), a to istotnie zwiększa ryzyko bezpodstawnego 
stosowania sankcji.

Z powołanym wyżej stanowiskiem doktryny koresponduje pogląd Trybunału 
Konstytucyjnego, zgodnie z którym należy wykluczyć niedoprecyzowanie jakiego-
kolwiek elementu normy karnej, które pozwalałoby na dowolność jej stosowania 
przez właściwe organy władzy publicznej czy na zawłaszczanie przez te organy 
pewnych sfer życia i penalizowanie zachowań, jakie nie zostały expressis verbis 
określone jako zabronione w przepisie prawa18.

Podobnie Trybunał Konstytucyjny wskazał, że Konstytucja RP w art. 42 ust. 1 
stanowi o „czynie zabronionym”. Chodzi zatem o konkretne (skonkretyzowane) 
zachowanie, jakie można przypisać pewnej jednostce. Jakkolwiek zachowanie to 
może polegać na różnych aktach (działaniu, zaniechaniu), nie budzi wątpliwości, 
iż na gruncie wspomnianego przepisu konieczne jest precyzyjne jego wskazanie 
(dookreślenie). W konsekwencji jakiekolwiek wskazanie ogólnikowe, umożliwia-
jące daleko idącą swobodę interpretacji co do zakresu znamion czynu zabronionego 
czy pewnego typu kategorii zachowań, nie może być traktowane jako spełniające 
wymóg określoności na gruncie art. 42 ust. 1 Konstytucji19.

W przypadku sankcji administracyjnej ad personam z art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k. 
będziemy mieli natomiast do czynienia z sytuacją, w której „dookreślenie” czynu 
zabronionego będzie w istocie wynikiem działalności Prezesa UOKiK, np. treści 
prowadzonego przez ten organ administracji publicznej tzw. rejestru klauzul niedo-
zwolonych. Czyn nie został zatem zindywidualizowany w treści ustawy, tylko będzie 
wynikał z pragmatyki i doświadczeń Prezesa UOKiK. W tym ostatnim kontekście 
wypada raz jeszcze przypomnieć to, że czyn zabroniony pod groźbą kary musi być 
ustanowiony w akcie prawnym rangi ustawy – oznacza to, że zarówno określenie 
danego zachowania jako karalnego, jak i rozszerzenie kręgu zachowań karalnych 
musi nastąpić w ustawie [Sroka 2016, s. 1029].

Co więcej, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego 
również z zasady państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) wynika nakaz prze-
strzegania przez ustawodawcę zasad prawidłowej legislacji, który jest funkcjo-
nalnie związany z zasadami pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego oraz 
ochroną zaufania do państwa i prawa (podkr. autorki). Jednym z przejawów naru-
18 Por. wyrok TK z dnia 5 maja 2004 r. (P 2/03, OTK-A 2004, nr 5, poz. 39).
19 Por. wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r. (SK 22/02, OTK ZU 2003, nr 9/A, poz. 97).

M. Śliwa-Wajda



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 32 (2/2019)

73

szenia wymagań konstytucyjnych dotyczących prawidłowej legislacji jest niejasne 
i nieprecyzyjne sformułowanie przepisu prawnego, które może rodzić niepewność 
jego adresatów co do ich praw i obowiązków, a organom stosującym prawo stwarzać 
możliwość dowolnego działania, a więc także nieść ryzyko bezpodstawnego stoso-
wania sankcji20.

Podsumowując, w świetle zasady nullum crimen sine lege certa zagrożone karą 
mogą być czyny precyzyjnie określone w ustawie, a art. 23a i 24 i u.o.k.k. nie speł-
niają tego kryterium21.

Na zakończenie tego wątku należy również wskazać, iż zawieszenie górnej granicy 
wysokości administracyjnej kary pieniężnej, która może zostać nałożona na podstawie 
normy z art. 106b u.o.k.k., na poziomie 5 mln zł może być również postrzegane jako 
niezgodne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) 
[Piszcz 2014b, s. 1343] (podkr. autorki). Porównując bowiem górną granicę dopusz-
czalnej na mocy art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k. administracyjnej kary pieniężnej z maksy-
malną wysokością kary grzywny za przestępstwo, która może zostać orzeczona na 
postawie kodeksu karnego22 (art. 33 k.k.), łatwo skalkulować, iż administracyjna kara 
pieniężna zawieszona została na poziomie niemal pięciokrotnie wyższym [Piszcz 
2013, s. 29]. Jest to również kwota stanowiąca ponad stuczterdziestokrotność prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego w 2018 r. na stanowiskach 
dyrektorskich, w tym przez członków zarządu, w sektorze finansów [Hays Poland 
2018]23.

W tym kontekście należy przypomnieć poglądy utrwalone w orzecznictwie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego24, odwołującym się do dorobku Trybunału 

20 Por. wyrok TK z dnia 6 października 2015 r. (SK 54/13, Legalis). W literaturze podnosi się (co praw-
da głównie na gruncie naruszenia prawa konkurencji), że gdy chodzi o kary, przestrzeganie fundamen-
talnej zasady ich stosowania jedynie wówczas, gdy było możliwe przewidywanie takich konsekwen-
cji przez podmiot karany – wymaga powstrzymania się przez organ antymonopolowy od stosowania 
kar pieniężnych w przypadkach, w których nie istnieją wcześniej wykształcone reguły interpretacyjne 
wskazujące na bezprawny charakter danego działania. W tym kontekście zwraca się uwagę na wy-
kształconą praktykę decyzyjną Komisji Europejskiej, która powstrzymuje się od nakładania grzywien 
z tytułu naruszeń, których charakter nie daje przedsiębiorcom pełnej możliwości przewidywania kon-
sekwencji działań. Poglądy te pozostają jednak aktualne również na płaszczyźnie karania za naruszenie 
prawa konsumenckiego. Zagwarantowanie pewności prawa i przewidywalności zastosowania sankcji, 
a także ogólnej zasady zaufania do organów władzy publicznej i ochrony uzasadnionych oczekiwań co 
do sposobu rozstrzygnięcia (podkr. autorki) powoduje, że stosowanie kar pieniężnych powinno mieć 
miejsce jedynie w przypadkach wykształconych w praktyce reguł stosowania przepisów dotyczących 
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz postanowień wzorców umownych, nie może zaś 
mieć miejsca w przypadku zmiany dotychczasowego stanowiska Prezesa UOKiK odnośnie do prawi-
dłowości określonego wzorca umownego czy praktyki [Król-Bogomilska 2014b, s. 1321–1322 i 1327; 
Kohutek 2017, s. 113–114; Materna 2018, s. 95–96, 104].
21 Por. także podobne uwagi krytyczne na tle odpowiedzialności administracyjnej ad personam osób 
zarządzających z art. 106a u.o.k.k. zebrane z różnych źródeł przez Sz. Sypa [2012, s. 12 i nast.]. 
22 Zgodnie z tym przepisem najwyższa kwota grzywny może wynosić 540 stawek dziennych, zaś staw-
ka dzienna nie może przekraczać 2000 zł (zatem maksymalna grzywna może wynosić 1 080 000 zł). 
23 Raport opracowany na podstawie danych uzyskanych w ramach procesów rekrutacyjnych przepro-
wadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
24 Por. np. uchwała NSA (7) z dnia 13 października 2011 r. (II GPS 1/11, Legalis). 
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Konstytucyjnego25, dotyczące istoty kary administracyjnej, a nasuwające się na tle 
konstytucyjnej zasady sprawiedliwości i ściśle z nią związanej zasady proporcjonal-
ności. Mianowicie z zasady proporcjonalności wypływają trzy powiązane ze sobą 
obowiązki prawodawcy: po pierwsze, przyjmowanie danej regulacji tylko wówczas, 
gdy jest niezbędna w celu ochrony interesu publicznego, z którym jest związana; 
po drugie, nakaz kształtowania danej regulacji w sposób zapewniający osiągnięcie 
zamierzonych skutków (celów) oraz po trzecie – co jest szczególnie istotne dla 
niniejszej sprawy – warunek zachowania proporcji między efektami wprowadzonej 
regulacji a ciężarami, względnie niedogodnościami wynikającymi z niej dla obywa-
teli. Tak więc omawiana zasada kładzie szczególny nacisk na adekwatność celu 
i środka użytego do jego osiągnięcia. Niewątpliwie zasada proporcjonalności musi 
być uwzględniana przede wszystkim przy ingerencji prawodawcy w sferę praw 
i wolności jednostki, ale przestrzeganie tej zasady z istoty rzeczy jest powinnością 
także organów stosujących prawo, gdyż to właśnie one kształtują w sposób osta-
teczny pozycję prawną konkretnego podmiotu i tym samym nadają interpretowanym 
normom prawnym określoną wartość społeczną.

Trybunał Konstytucyjny sformułował w swoim orzecznictwie również standard 
oceny proporcjonalności sankcji o charakterze administracyjnym. Trybunał interwe-
niuje w tych wypadkach, w których ustawodawca przekracza zakres przyznanej mu 
swobody regulacyjnej w sposób na tyle drastyczny, że ewidentne stało się naruszenie 
generalnych zasad konstytucyjnych, takich jak zasada demokratycznego państwa 
prawnego czy zasada zaufania obywatela do państwa26, a także wówczas gdy dzia-
łanie ustawodawcy stanowi przejaw nierzetelnego intensywnego postępowania 
naruszającego generalne zasady konstytucyjne państwa prawa27, w szczególności 
zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa28. Dotyczy 
to również innych, bardziej szczegółowych zasad wyprowadzonych z treści art. 2 
Konstytucji RP, m.in. zasady proporcjonalności sankcji29. Za niezgodny z art. 2 
Konstytucji RP może być uznany przepis regulujący przesłanki i wymiar sankcji 
administracyjnej, jeśli stanowi ona dolegliwość nieproporcjonalną ze względu na cel 
jej wprowadzenia30. Ustawodawca nie może stosować sankcji jawnie nieadekwat-
nych lub nieracjonalnych albo niewspółmiernie dolegliwych31.

Problemem z zakresu odpowiedniej proporcjonalności może być także dublowanie 
czy multiplikacja sankcji (podkr. autorki). Wówczas owa nadmierna represyjność 
jest oceniona jako nieproporcjonalnie uciążliwa, co może mieć swe źródło w nagro-
madzeniu różnych negatywnych następstw jednej sytuacji: nie tylko sankcji penal-

25 Por. np. orzeczenie TK z dnia 31 stycznia 1996 r. (K 9/95, OTK ZU nr 1/1996, s. 39).
26 Por. wyrok TK z dnia 8 kwietnia 1998 r. (K 10/97, OTK ZU nr 3/1998, poz. 29).
27 Por. wyrok TK z dnia 13 marca 2007 r. (K 8/07, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 26).
28 Por. szerokie omówienie tej zasady w wyroku TK z dnia 29 maja 2007 r. (P 8/06, OTK ZU nr 6/A/2007, 
poz. 51).
29 Por. wyrok TK z dnia 9 lipca 2012 r. (P 8/10, OTK ZU nr 7/A/2012, poz. 75).
30 Por. wyrok TK z dnia 14 października 2009 r. (Kp 4/09, OTK ZU nr 9/A/2009, poz. 134).
31 Por. wyrok TK z dnia 30 listopada 2004 r. (SK 31/04, OTK ZU nr 10/A/2004, poz. 110).
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nych, lecz także kar administracyjnych i ich wymiaru32. Podwójne lub wielokrotne 
karanie tej samej osoby za ten sam czyn stanowi naruszenie zasady proporcjonalnej 
reakcji państwa na naruszenie obowiązku prawnego. Zasada ne bis in idem, zawie-
rająca zakaz podwójnego karania tej samej osoby za ten sam czyn, ma zastosowanie 
nie tylko w odniesieniu do wymierzania kar za przestępstwo, lecz także w związku 
ze stosowaniem innych środków represyjnych, w tym sankcji administracyjnych33. 
W tym kontekście należy podkreślić, iż popełnienie przez osobę zarządzającą 
krajowym zakładem ubezpieczeń deliktu stypizowanego w art. 106b u.o.k.k. może 
uruchomić nie tylko jej odpowiedzialność administracyjną, lecz również rodzić 
daleko idące konsekwencje w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i cywilnej34, 
również także stanowić punkt wyjścia do pociągnięcia tej osoby do odpowiedzial-
ności prawnokarnej35.

Jedynie na marginesie zgłosić należy także uwagi odnośnie do przyjętego sposobu 
ustalania sankcji przez Prezesa UOKiK. Mianowicie w art. 106b u.o.k.k. prawo-
dawca wyznaczył jedynie górną granicę administracyjnej kary pieniężnej, zaś 
jej konkretny wymiar pozostawił każdorazowo do oceny organu w zakresie jego 
władzy dyskrecjonalnej. Rozpiętość nakładanych kar pieniężnych może być zatem 
w praktyce znaczna, stwarzając ryzyko dowolności, co z kolei pozostaje w sprzecz-
32 Por. wyrok TK z dnia 14 października 2009 r. (Kp 4/09, OTK ZU nr 9/A/2009, poz. 134).
33 Por. wyroki TK z dnia 18 listopada 2010 r. (P 29/09, OTK ZU nr 9/A/2010, poz. 104), z dnia 4 wrze-
śnia 2007 r. (P 43/06, OTK ZU nr 8/A/2007, poz. 95) i z dnia 8 października 2002 r. (K 36/00, OTK ZU 
nr 5/A/2002, poz. 63).
34 W praktyce członek zarządu poniesie odpowiedzialność cywilnoprawną za każde działanie powo-
dujące uszczerbek dla spółki (krajowego zakładu ubezpieczeń), które zostanie podjęte z naruszeniem 
wymaganego od niego poziomu staranności [Oplustil 2010, 736–737; Opalski, Oplustil 2013, s. 13]. 
Z samej bowiem okoliczności bycia członkiem zarządu spółki kapitałowej wynika obowiązek repre-
zentowania interesów i działania w interesie tej spółki. Członkowie zarządu połączeni są z akcjonariu-
szami tej spółki i spółką stosunkiem zaufania o szczególnym charakterze, z którego wynika obowiązek 
zachowania należytej staranności (duty of care). Koniecznym elementem powołanej staranności jest 
spoczywający na członkach zarządu spółki kapitałowej obowiązek odnośnie do unikania podejmowa-
nia działań, które mogłyby prowadzić do powstania szkody w dobrach prawem chronionych spółki 
(krajowego zakładu ubezpieczeń). Należy wskazać, że członkowie zarządu krajowego zakładu ubez-
pieczeń powinni unikać podejmowania zachowań, które mogą być kwestionowane (z uwagi przykła-
dowo na wskazane wyżej naruszenia zakazów z art. 23a i 24 u.o.k.k.) co do ich zgodności z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. Przypomnieć zaś należy, że jeżeli w związku z niewłaściwym 
postępowaniem członka zarządu, polegającym na naruszeniu ustawy bądź postanowień statutu, spółce 
akcyjnej zostanie wyrządzona szkoda, możliwe będzie wytoczenie przez tę spółkę powództwa prze-
ciwko takiemu funkcjonariuszowi. Odpowiedzialność zarządców opiera się na zasadzie winy. Reguły 
odpowiedzialności członków zarządu mają przy tym zbliżony charakter do odpowiedzialności ex con-
tractu przewidzianej w art. 471 k.c. – por. wyrok SN z dnia 24 września 2008 r. (II CSK 118/08, OSNC 
2009 nr 9, poz. 131).
35 Naruszenie przez członka zarządu obowiązku zachowania należytej staranności może być ujmowane 
jako jedna z rodzajowych odmian przestępstwa nadużycia zaufania z art. 296 k.k. Przestępstwo to 
sprowadza się w szczególności do niedopełnienia obowiązków przez osobę, która jest obowiązana na 
podstawie przepisów ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami ma-
jątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu i w związku z wykonywaniem powierzone-
go jej zarządu majątkiem lub działalnością gospodarczą wyrządza temu podmiotowi szkodę majątkową 
(w znacznych lub wielkich rozmiarach) lub która bezpośrednio naraża ten podmiot na powstanie po 
jego stronie szkody majątkowej.
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ności z zasadami sprawiedliwości, proporcjonalności (adekwatności) i równego 
traktowania [Modzelewska de Raad 2015, s. 99].

Wreszcie decyzja Prezesa UOKiK w przedmiocie nałożenia na osobę zarządzającą 
krajowym zakładem ubezpieczeń administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 
106b u.o.k.k. musi realizować postanowienia wynikające z konstytucyjnoprawnych 
zasad proporcjonalności i subsydiarności. W świetle postanowień tej ostatniej zasto-
sowanie sankcji musi być uzasadnione przez Prezesa UOKiK nie tylko naruszeniem 
przepisów prawa administracyjnego, ale także koniecznością efektywnego i najmniej 
uciążliwego dla otoczenia urzeczywistnienia celów stawianych temu organowi, przy 
uwzględnieniu interesu społecznego i rozważeniu słusznego interesu strony (art. 7 
k.p.a.)36. Oznacza to, że sankcje te powinny być wykorzystywane wyłącznie w tych 
sytuacjach i tych obszarach, gdzie łagodniejsze środki oddziaływania okażą się być 
nieskuteczne i nieefektywne. Powyższe implikuje, że sankcja administracyjna z art. 
106b ust. 1–2 u.o.k.k. powinna być stosowana wyłącznie subsydiarnie – tj. w sytu-
acjach, gdy zastosowanie podstawowej sankcji administracyjnej wobec krajowego 
zakładu ubezpieczeń z art. 106 u.o.k.k. okaże się być niewystarczające do osią-
gnięcia rezultatów określonych w u.o.k.k. (pokr. autora), mianowicie respektowania 
zakazów z art. 23a i z art. 24 u.o.k.k.

6. Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonana ustawą 
z dnia 9 listopada 2018 r. wyposażyła Prezesa UOKiK w nowy instrument odpowie-
dzialności administracyjnej ad personam, mianowicie w kompetencję do nakładania 
administracyjnych kar pieniężnych na osoby fizyczne, to jest „osoby zarządzające” 
przedsiębiorstwem, w tym także krajowym zakładem ubezpieczeń, w przypadku 
popełnienia przez nie deliktu administracyjnego w postaci dopuszczenia swoim dzia-
łaniem lub zaniechaniem do naruszenia przez krajowy zakład ubezpieczeń przepisów 
prawa konsumenckiego w zakresie stosowania klauzul abuzywnych w umowach 
z konsumentami czy też praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Choć w uzasadnieniu do projektu wspomnianej nowelizacji37 brak jest wskazania 
intencji przyświecającej wprowadzeniu przedmiotowej regulacji, należy domnie-
mywać, że instrument ten ma zwiększyć stopień efektywności egzekwowania 
zakazów wynikających z prawa konsumenckiego oraz podwyższyć (w stosunku 
do kar nakładanych na przedsiębiorców) poziom prewencji przed naruszeniami 
zakazów określonych w art. 23a i 24 u.o.k.k. [Syp 2012, s. 15–16]. Jak się jednak 
wydaje, przeprowadzona w niniejszym opracowaniu szczegółowa analiza postano-
wień art. 106b u.o.k.k. prowadzi do konkluzji, iż stosowanie tej regulacji w praktyce 
36 Por. szerzej: wyroki NSA z dnia 6 października 2009 r. (II GSK 53/09; http://orzeczenia.nsa.gov.
pl/doc/65EF64AF51) i z dnia 17 lutego 2010 r. (II GSK 401/09; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/
E84EFDDF08).
37 Uzasadnienie. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnie-
niem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym, druk Sejmu VIII kadencji, nr 2812;
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2812.
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obrotu może rodzić liczne problemy interpretacyjne ze względu na wysoki stopień 
niedookreśloności zakresu podmiotowego i przedmiotowego administracyjnej kary 
pieniężnej wprowadzonej tym przepisem. To z kolei może się przełożyć na częstotli-
wość kwestionowania przez osoby ukarane prawidłowości decyzji Prezesa UOKiK 
w przedmiocie nakładania tych sankcji i konieczność zintensyfikowanej ich kontroli 
sądowej. W rezultacie może to przynieść efekt odwrotny do zakładanego.
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The administrative liability of the person managing
the domestic insurance entity in the light

of the latest amendments to the act on competition
and consumer protection

Abstract. This paper focuses on the analysis of the provision of Art. 106b of the Act 
of February 16, 2007, on Competition and Consumer Protection, which entered into force 
on December 15, 2018, pursuant to the provisions of Art. 11 point 1 of the Act of 9 November 
2018 on amending certain acts in connection with the strengthening of supervision over 
the financial market and protection of investors on this market. The article discusses the issues 
related to the general nature of the administrative liability, as well as a detailed analysis 
of the subjective and objective scope and administrative liability premises of the person 
managing the domestic insurance entity, based on the new Art. 106b. The above analysis 
ends with the conclusions regarding the constitutionality of this new regulation. 

Keywords: administrative liability, managing person, consumer protection, domestic 
insurance entity.
JEL Codes: G22, K10.
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Streszczenie. Pracownicze plany kapitałowe (PPK) służą podniesieniu wartości oszczędności 
emerytalnych i zwiększeniu wysokości przyszłych emerytur. Ich uruchamianie odbywa 
się w warunkach niskiego zaufania do rynku kapitałowego i obniżania się sumy aktywów 
oszczędzanych w funduszach inwestycyjnych. Ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań 
ograniczających koszty funkcjonowania funduszy oraz stymulujących racjonalną politykę 
inwestycyjną, a także zapewnił prywatny charakter oszczędzanych środków i możliwość ich 
dziedziczenia, tym samym zwiększając atrakcyjność PPK dla ich uczestników oraz umoż-
liwiając efektywne pomnażanie oszczędności emerytalnych. W grupie największych przed-
siębiorstw obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK został wprowadzony z dniem 
1 lipca 2019 r., a firmy mają mało czasu na przeprowadzenie analizy i porównanie ofert. 
W celu ułatwienia procesu podejmowania decyzji w artykule zaproponowano metodologię 
oceny PPK poprzez porównanie sześciu kryteriów oceny instytucji zarządzającej PPK. 
Dzięki temu pracownicy i zarządy przedsiębiorstw mogą zwrócić uwagę na różne aspekty 
zagadnienia w celu porównania ofert i wyboru najlepszej.

Słowa kluczowe: pracownicze plany kapitałowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 
reforma emerytalna, kryteria wyboru.
Kody JEL: G2.

1. Wstęp

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) wprowadzone ustawą z dnia 4 paździer-
nika 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK)2 mają za 
zadanie akumulować oszczędności emerytalne oraz zwiększać emerytury wypłacane 
w przyszłości. Dodatkowo program może przyczynić się do ponownego wzrostu 
znaczenia rynku kapitałowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Uruchamianie PPK odbywa się w atmosferze niechęci do rynku kapitałowego 

1 Kontakt z autorem: Tomasz Orlik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-
Społeczne, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, e-mail: tomasz.orlik@onet.eu.
2 Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.
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i w sytuacji małej popularności oszczędzania w funduszach inwestycyjnych, które 
w ostatnim czasie miały niezbyt dobre (często ujemne) wyniki inwestycyjne. 
W świadomości społecznej zakorzenione są krytyka otwartych funduszy emery-
talnych, związana z wysokimi opłatami pobieranymi od wpłat do funduszy, oraz 
niechęć wobec giełdy. Ustawodawca wprowadził do systemu PPK rozwiązania, które 
zapewnią niskie koszty funkcjonowania i racjonalną politykę inwestycyjną funduszy 
zastosowanych w PPK (ograniczono roczną opłatę za zarządzanie do 0,5% wartości 
aktywów funduszu oraz ustalono limit opłaty za wyniki w wysokości 0,1%). Dzięki 
temu system powinien być efektywny dla uczestników oraz umożliwiać pomnażanie 
ich oszczędności emerytalnych. 

Celem artykułu jest przybliżenie możliwych do zastosowania kryteriów wyboru 
instytucji zarządzającej PPK, na tle obecnego rynku funduszy inwestycyjnych. Zapro-
ponowane kryteria i metodologia porównania mogą pomóc pracownikom i zarządom 
spółek, podejmującym trudne decyzje odnośnie do wyboru PPK. W pierwszej grupie 
największych przedsiębiorstw (zatrudniających ponad 250 pracowników) termin na 
podjęcie decyzji minął z dniem 1 lipca 2019 r., a podpisanie umów o zarządzanie 
PPK musi nastąpić do dnia 25 października 2019 r. 

Do porównania ofert niestety nie można jeszcze zastosować metodologii bazującej 
na ocenie wyników inwestycyjnych, w tym np. wypracowanej przez międzynaro-
dową organizację International Forum of Sovereign Wealth Funds, która opisana jest 
w studium przypadku Selecting and Monitoring External Fund Managers [IFSWF 
2013]. Metoda ta ma na celu uzgadnianie standardów oceny firm zarządzających 
aktywami. Fundusze zdefiniowanej daty PPK rozpoczną działalność inwestycyjną 
w listopadzie 2019 r., dlatego dopiero w przyszłości będzie można zastosować 
narzędzia do oceny jakości ich zarządzania. W przyszłości będzie można skorzystać 
też z metodologii i wskazówek zawartych w opracowaniu The Selection and Termi-
nation of Investment Management Firms by Plan Sponsors [Goyal, Wahal 2008, 
s. 1805–1847].

W artykule zaproponowana została prosta metodologia porównania, pozwalająca 
na dokonanie wyboru w oparciu o sześć kryteriów, których łączna ocena umożliwia 
zebranie maksymalnie 100 punków. Przedstawienie szerszego tła dotychczasowego 
rozwoju funduszy inwestycyjnych oraz wskazówki, jak należy rozumieć poszcze-
gólne kryteria wyboru, mają na celu zwrócenie uwagi pracowników i zarządów 
przedsiębiorstw na różne aspekty zagadnienia. W artykule nie omówiono szcze-
gółowo zasad działania PPK, ponieważ ten temat jest dokładnie przedstawiony 
na stronie www.mojeppk.pl, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, oraz na 
stronach internetowych instytucji oferujących PPK. 

Obecnie dziewiętnaście instytucji przygotowało się do prowadzenia PPK, a ich 
oferty zaprezentowane są na portalu www.mojeppk.pl (stan na dzień 11 lipca 
2019 r.). Są wśród nich poniżej wymienione towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych, powszechne towarzystwa emerytalne i towarzystwa ubezpieczeń na życie:

towarzystwa funduszy inwestycyjnych: Allianz Polska TFI, Aviva Investors  –
Poland TFI, AXA TFI, BNP Paribas TFI, ESALIENS TFI, Investors TFI, 
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Millennium TFI, NN Investment Partners TFI, Pekao TFI, PFR TFI, PKO TFI, 
PZU TFI, Santander TFI, Skarbiec TFI, Union Investment TFI; 
powszechne towarzystwa emerytalne: Aegon PTE, Nationale-Nederlanden PTE,  –
Pocztylion – Arka PTE;
towarzystwo ubezpieczeń na życie: Compensa TUnŻ. –

2. Otoczenie rynkowe i wykorzystanie
funduszy inwestycyjnych w oszczędzaniu

W nowoczesnych systemach emerytalnych dużą rolę odgrywają fundusze inwe-
stycyjne, ponieważ umożliwiają inwestowanie oszczędności na rynku kapitałowym 
w sposób wygodny dla klienta. Zazwyczaj wiąże się to z możliwością osiągnięcia 
większych zysków niż na lokatach bankowych, ale również obarczone jest ryzykiem 
poniesienia strat. Dyskusje na temat ryzyka, zysków i strat towarzyszą funduszom 
inwestycyjnym na rynkach rozwiniętych już ponad 90 lat [Lavine 1997]. Minęło 
również 27 lat od uruchomienia pierwszego funduszu powierniczego w Polsce 
[Meluch, Nietrzepka, Orlik 1993]. Wyniki osiągane przez fundusze inwestycyjne są 
analizowane i porównywane w rankingach prowadzonych przez praktycznie każdy 
portal finansowy (np. parkiet.com.pl, analizy.pl, bankier.pl, money.pl, morningstar.
com). W ostatnich latach następowały częste zmiany w regulacjach prawnych, w tym 
umożliwiające tworzenie nowych typów funduszy, w efekcie czego mamy w Polsce 
bardzo dużą różnorodność funduszy, których liczba wynosi 1362 [Miziołek, Trze-
biński 2018, s. 292–298]. Według danych NBP na koniec grudnia 2018 r. w Polsce 
działały 63 towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzały 46 fundu-
szami otwartymi, 50 specjalistycznymi funduszami otwartymi oraz 645 funduszami 
zamkniętymi. Większość funduszy otwartych oraz specjalistycznych funduszy 
otwartych działa w formie funduszy z wydzielonymi subfunduszami, których łącznie 
jest 556 [NBP 2019].

Przykłady z innych rynków, takich jak Stany Zjednoczone lub kraje Unii Euro-
pejskiej, pokazują, że wzrost popularności funduszy inwestycyjnych następował 
zazwyczaj po wprowadzeniu przepisów umożliwiających długoterminowe oszczę-
dzanie na emeryturę oraz pojawieniu się zachęt podatkowych z tym związanych 
[Henriques 1997, s. 232–239]. Działalność funduszy inwestycyjnych i ich szybki 
rozwój (aktywa przewyższyły wartość lokat bankowych w Stanach Zjednoczonych) 
stały się również przedmiotem krytyki i dyskusji na temat wpływu na spekulacyjne 
wzrosty na rynkach kapitałowych, powstawanie baniek spekulacyjnych, krachów 
i następnie strat dla klientów [Christensen 1995, s. 63–98]. 

Na doświadczenia polskiego rynku kapitałowego składają się trzy hossy i trzy 
bessy giełdowe, odciskające negatywne piętno i zniechęcające klientów do giełdy. 
Rząd zdiagnozował problem ograniczonego zaufania do rynku i opracował projekt 
Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego [Ministerstwo Finansów 2019], w której 
znajdują się analiza obecnego rozwoju rynku oraz wytyczne na przyszłość. Fundusze 
inwestycyjne stanowią ważny element rynku kapitałowego, pośredniczą w przeno-
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szeniu oszczędności indywidualnych na rynek kapitałowy, tym samym umożliwiają 
inwestowanie w rozwój i poprawiają efektywność gospodarczą. System oszczęd-
ności emerytalnych jest istotnym elementem rządowej strategii, ponieważ umoż-
liwia akumulację kapitału i dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw oraz wzrost 
udziału oszczędności w gospodarce. Założeniem Strategii… jest zwiększenie do 
2025 r. stopy oszczędności gospodarstw domowych do około 8% dochodu brutto do 
dyspozycji (z poziomu 2,6% obecnie). Dla porównania średnia stopa oszczędności 
w państwach Unii Europejskiej wynosi około 11% [Ministerstwo Finansów 2019, 
s. 21]. W tym celu tak wykorzystanie funduszy inwestycyjnych, jak i długotermi-
nowe oszczędzanie emerytalne są bardzo ważne.

Reforma systemu emerytalnego wprowadzona w 1999 r. zakładała, że jego ważnym 
elementem będzie rozwój dobrowolnych planów emerytalnych, ale nie osiągnięto 
celów przyjętych w dokumencie Bezpieczeństwo dzięki różnorodności [Biuro Pełno-
mocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego 1997]. Szereg problemów 
związanych z finansowaniem systemu emerytalnego spowodował debatę na temat 
błędów i zaniedbań związanych z reformą systemu [Szumlicz 2011]. Deficyt budże-
towy związany z obniżeniem w 1999 r. składki przeznaczanej do systemu repar-
tycyjnego ZUS powiększa się. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w wariancie tzw. pośrednim skumulowany deficyt Funduszu Emerytalnego ZUS 
w okresie 2019–2023 wyniesie 282 mld zł [ZUS 2018, s. 20]. Niższy poziom emery-
tury otrzymywanej z ZUS powinien być uzupełniany przez dobrowolne oszczędności 
emerytalne [Szumlicz et al. 2010]. Umożliwi to podwyższenie stopy zastąpienia po 
przejściu na emeryturę i zneutralizowanie problemów wynikających z redystrybucji 
dochodów w nowym systemie [Rutecka 2012, s. 139]. 

Obecnie ok. 2,3 mln osób oszczędza w funduszach inwestycyjnych w Polsce, 
a zgromadzone aktywa wyniosły 134 mld zł [IZFiA 2019a]. Dobrowolne groma-
dzenie oszczędności emerytalnych w IKE, IKZE, PPE nie stało się popularne. Indy-
widualne konta emerytalne posiadało 995,7 tys. klientów, co stanowiło 5,8% osób 
pracujących, a kwota zgromadzona na tych kontach wyniosła na koniec 2018 r. 
8,7 mld. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego posiadało 730,4 tys. osób, 
a zgromadzone w nich aktywa wyniosły 2,3 mld zł. Na koniec 2018 r. pracownicze 
programy emerytalne gromadziły aktywa o wartości 12,8 mld zł, które należały do 
426 tys. klientów [KNF 2019]. W ciągu pięciu miesięcy 2019 r. Komisja Nadzoru 
Finansowego zarejestrowała 289 nowych PPE, czyli więcej niż w całym 2018 r. 
[analizy.pl 05.2019].

Fundusze inwestycyjne mają różne strategie inwestycyjne, o różnym poziomie 
ryzyka, ale każda bessa powoduje, że fundusze akcyjne i mieszane odnotowują 
straty, co zniechęca klientów do oszczędzania. Przykładowy wpływ kryzysu giełdo-
wego w Polsce na aktywa funduszy był następujący: aktywa zgromadzone w fundu-
szach przez osoby fizyczne wynosiły w 2007 r. 117 mld zł, a w 2008 r. spadły 
do 44 mld zł. W tym samym czasie depozyty bankowe osób fizycznych wzrosły 
z 240 mld zł do 404 mld zł. Na koniec grudnia 2018 r. wartość oszczędności gospo-
darstw domowych wyniosła 1290,7 mld złotych, co oznacza, że oszczędności przy-
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rastały średnio w tempie 9,25% rocznie w ciągu dekady. Wartość depozytów banko-
wych gospodarstw domowych wzrosła w tym czasie z 332 mld zł w grudniu 2008 r. 
do 828 mld zł w grudniu 2018 r. Aktywa funduszy inwestycyjnych (posiadanych 
przez osoby fizyczne) wzrosły w tym czasie z 44,4 mld zł do 134 mld zł, a ich udział 
w oszczędnościach ogółem wyniósł 10,8%. Na koniec 2018 r. Polacy mieli również 
ok. 50,4 mld zł zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. 
W strukturze oszczędności nie uwzględniono aktywów zgromadzonych w otwartych 
funduszach emerytalnych, ponieważ pozostają elementem obowiązkowego systemu 
ubezpieczeń społecznych. 

W maju 2019 r. rząd przygotował i przekazał do konsultacji społecznych projekt 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwar-
tych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Ustawa zakłada 
przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych w fundusze inwestycyjne 
zarządzające IKE, zasilone aktywami zgromadzonymi w OFE (łącznie jest to ok. 
162 mld zł i dotyczy 15,7 mln członków OFE). Każdy klient będzie miał prawo 
wyboru – domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na w pełni prywatne 
IKE, z możliwością jego dalszego dobrowolnego zasilania. Jednocześnie w przy-
padku osób, które zdecydują się przejść w całości do I filara, środki przez nie zgro-
madzone w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, 
a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

3. Pracownicze plany kapitałowe

Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych będzie dotyczyło wszystkich 
przedsiębiorstw z wyjątkiem tych, które do końca 2018 r. utworzyły pracownicze 
programy emerytalne (na koniec 2018 r. utworzono 1230 PPE). Wpłaty na konto 
PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa. Praco-
dawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe oraz mogą zadeklarować 
wpłaty dodatkowe. Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia 
brutto pracownika i wynosi:

pracownik – 2% wynagrodzenia (co dobrowolnie może on powiększyć o kolejne  –
2%);
pracodawca – 1,5% wynagrodzenia (co dobrowolnie może on powiększyć do  –
2,5%);
państwo – dopłaca 250 zł wpłaty powitalnej oraz co roku 240 zł dopłaty  –
rocznej.

W PPK będzie obowiązywać automatyczne zapisywanie pracowników od 18. do 
55. roku życia. Każdy ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK i w tym 
celu będzie musiał podpisać oświadczenie o rezygnacji z wpłat do PPK. Po osią-
gnięciu 60. roku życia można będzie dalej odkładać środki w PPK lub wypłacić 25% 
w formie jednorazowej, a pozostałe środki wypłacać co miesiąc przez 10 lat. Wypłata 
w tej formie będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Pracownik będzie 
mógł również jednorazowo wypłacić nawet 100% środków, ale skrócenie okresu 
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wypłat poniżej 10 lat będzie skutkować koniecznością zapłaty podatku. W wyjątko-
wych sytuacjach system przewiduje również możliwość wypłacenia zgromadzonych 
środków wcześniej, np. do 25% środków w sytuacji poważnej choroby uczestnika 
lub jego najbliższych albo do 100% środków, aby pokryć wkład własny przy zacią-
gnięciu kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu.

Środki gromadzone w PPK są prywatne, mogą być wypłacone (po potrąceniu 
wpłaty powitalnej i dopłat rocznych oraz podatków) i podlegają dziedziczeniu. 
Nadzór nad działalnością instytucji finansowych odpowiedzialnych za zarządzanie 
rachunkami PPK sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

PPK będą wdrażane etapami w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i obejmą: 
od dnia 1 lipca 2019 r. firmy zatrudniające co najmniej 250 osób, od dnia 1 stycznia 
2020 r. firmy zatrudniające co najmniej 50 osób, od dnia 1 lipca 2020 r. firmy zatrud-
niające co najmniej 20 osób oraz od dnia 1 stycznia 2021 r. pozostałe podmioty, 
w tym jednostki sektora finansów publicznych. Według danych ZUS z grudnia 
2016 r.3 w poszczególnych grupach przedsiębiorstw zatrudnionych była następująca 
liczba pracowników:

powyżej 250 pracowników – 3,3 mln osób; –
od 50 do 249 pracowników – 2,0 mln osób; –
od 20 do 49 pracowników – 1,1 mln osób; –
pozostałe przedsiębiorstwa – 2,91 mln osób; –
jednostki sektora finansów publicznych – 2,2 mln osób. –

Do konkurencji na rynku PPK przystępują największe i najlepsze instytucje 
finansowe, gotowe poczekać kilka lat na możliwość osiągnięcia zysków z tytułu 
zarządzania PPK. Tak długi czas oczekiwania jest spowodowany początkowo 
małą wartością aktywów, od których pobiera się opłatę za zarządzanie, limitami 
opłat za zarządzanie oraz rozłożeniem w czasie przyłączania kolejnych grup 
pracodawców. 

Na koszty obsługi pokrywane przez instytucję zarządzającą PPK składają się m.in.: 
koszty obsługi ewidencji PPK, koszt portalu informacyjnego PFR, koszty dosto-
sowania systemów informatycznych, koszty komunikacji z uczestnikami, koszty 
marketingu oraz wynagrodzenie dla sprzedawców. Szacuje się, że potencjalnymi 
uczestnikami PPK jest ok. 11,4 mln osób zatrudnionych, i można założyć, że 75% 
z nich (8,6 mln) będzie partycypować w programie4. Jeżeli instytucja finansowa nie 
osiągnie progu 5% udziału w rynku i nie pozyska co najmniej 430 tys. klientów, 
to prowadzenie PPK może okazać się dla niej w dłuższym okresie nierentowne. 
Wydaje się, że wszystkie instytucje oferujące PPK liczą na zwiększenie dochodów 
ze sprzedaży innych funduszy z wyższą marżą i będą chciały zainteresować klientów 
swoimi innymi produktami.

3 Uzasadnienie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, druk Sejmu VIII kadencji 
nr 2811, s. 217.
4 Ibidem, s. 214.
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4. Kryteria wyboru instytucji zarządzającej

Zarządy przedsiębiorstw razem z reprezentacjami pracowników będą musiały 
dokonać wyboru partnera zarządzającego PPK. Kryteria oceny są subiektywne, 
a wyniki inwestycyjne funduszy wykorzystanych w PPK będą mogły być porów-
nywane i oceniane dopiero po kilku latach. Wybór powinien zostać udokumento-
wany po stronie zarówno pracodawcy, jak i reprezentacji pracowników, aby w przy-
szłości można było ewentualnie sprawdzić kryteria lub przedyskutować potrzebę 
zmiany, jeżeli okaże się, że nie jest zachowana jakość obsługi lub wyniki inwesty-
cyjne funduszy są gorsze w porównaniu z wynikami konkurencji. Dokumentacja jest 
ważna, aby nie narazić się na zarzuty preferencyjnego wyboru. W art. 7 pkt 3 ustawy 
o PPK podane są ogólne zasady wyboru: „Podmiot zatrudniający, w porozumieniu 
z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, 
wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. 
Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez 
instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich 
efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia 
w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru 
dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnio-
nych” (podkr. autora).

Teoretycznie rzecz ujmując, po idealnym skwantyfikowaniu powyższych kryte-
riów jedna instytucja powinna być najlepsza i tym samym zebrać całość oszczęd-
ności PPK. W praktyce jednak tak się nie dzieje i w różnych zakładach pracy, 
korzystając z tego samego artykułu ustawy o PPK, będzie przygotowywany inny 
ranking. Trudno w tej chwili ocenić, jakie kryteria i porównania szczegółowe będą 
decydowały o wyborze i które instytucje mogą zdobyć największe uznanie. Oferty 
zamieszczone na portalu PFR są bardzo różnie sporządzone i trudne do porównania. 
Większość instytucji oferujących PPK działa w strukturach grupy bankowej lub ubez-
pieczeniowej i poprzez te kanały może mieć ułatwione relacje z przedsiębiorstwami. 
Sprawność i wielkość sieci, wspieranej przez dobrze przygotowanych doradców, 
będzie dawać dużą przewagę w dystrybucji PPK. Niektóre przedsiębiorstwa mogą 
chcieć pozostać w relacjach z grupą bankową lub ubezpieczeniową, z którą już 
współpracują. Nie powinno jednak odbywać się to bez porównania i możliwości 
wyboru konkurencyjnego, dobrze przygotowanego PPK z innej grupy finansowej. 
Każda firma i jej pracownicy muszą też zdecydować, na ile ważne są dla nich histo-
ryczne wyniki inwestycyjne oferowanych wcześniej funduszy inwestycyjnych lub 
emerytalnych i jak je porównywać. 

Przed dokonaniem wyboru, aby właściwie udokumentować proces, zarządy 
przedsiębiorstw i reprezentacje pracowników powinny zatem przygotować zesta-
wienie z kryteriami, które zostały wzięte pod uwagę w procesie porównania ofert. 
Poniżej podano listę głównych parametrów, które mogą być brane pod uwagę przy 
wyborze PPK. Do każdego parametru można przypisać punkty, łącznie sumujące 
się do 100: 
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1) Renoma instytucji finansowej i grupy kapitałowej, w której działa instytucja – 
od 0 do 10 pkt.

2) Doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i porów-
nanie efektywności zarządzania – od 0 do 30 pkt.

3) Kompetencje i stabilność zespołu zarządzania aktywami – od 0 do 5 pkt.
4) Warunki zarządzania i poziom opłat pobieranych w PPK – od 0 do 30 pkt.
5) Jakość i dostępność kanałów informacyjnych dla klientów – od 0 do 20 pkt.
6) Ocena dotychczasowej współpracy z instytucją – od 0 do 5 pkt.
Powyższe kryteria powinny być przedyskutowane i dobrze zrozumiane w zakła-

dzie pracy. Mogą być dodane inne kryteria oraz zastosowane inne wagi. Powyższy 
podział jest subiektywną propozycją autora, który największą liczbę punktów (30) 
proponuje zastosować do oceny dotychczasowej efektywność instytucji w zarzą-
dzaniu funduszami inwestycyjnymi (lub emerytalnymi) oraz do opłat pobiera-
nych za zarządzanie funduszem. Te dwa kryteria mogą przełożyć się na osiąganie 
wyższych wyników inwestycyjnych w przyszłości i dlatego przeznaczone jest na 
nie aż 60% ogólnej liczby punktów. Poniżej omówione są poszczególne kryteria 
wyboru.

4.1. Renoma instytucji finansowej i grupy kapitałowej, w której działa instytucja

Największe grupy finansowe przystąpiły do konkurencji o rynek PPK i każda 
z nich może pochwalić się dorobkiem w oferowaniu funduszy inwestycyjnych lub 
emerytalnych. Największe udziały rynkowe w sektorze funduszy inwestycyjnych 
w Polsce mają trzy instytucje, w których władztwo korporacyjne sprawuje Skarb 
Państwa [IZFiA, 4/2019]. 

PKO TFI 35,3 mld zł aktywów (13,7% udziału w rynku funduszy  –
inwestycyjnych); 
PZU TFI 20,3 mld zł aktywów (7,9% udziału); –
Pekao TFI 20,2 mld zł aktywów (7,8% udziału). –

Jeśli porównuje się renomę grup bankowo-finansowych i ich stabilność, struktura 
właścicielska jest bardzo ważnym czynnikiem. Reprezentanci instytucji z udziałem 
Skarbu Państwa wykorzystują ten argument celem podkreślania stabilności i bezpie-
czeństwa. Ich konkurenci z kolei mogą podnosić kontrargument wpływów politycz-
nych. Prawdopodobne i racjonalne będzie przystąpienie firm, w których dominu-
jącym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, do jednego z czterech TFI, w którego 
strukturze pośrednio lub bezpośrednio akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Renoma 
instytucji finansowej kształtowana jest poprzez aktywną obecność w mediach – 
w takiej sytuacji duzi gracze z dużymi aktywami i zapleczem finansowym mają 
większe możliwości. W kategorii dotyczącej renomy instytucji finansowej przewi-
duję uzyskanie maksymalnie 10 punktów. Jeżeli mamy do czynienia z instytucją 
o długoletnim doświadczeniu i nieposzlakowanej reputacji, proponuję przyznać 
maksymalną liczbę punktów.
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4.2. Doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi 
i porównanie efektywności zarządzania

Kryterium doświadczenia jest ważne, a jednocześnie trudne do porównania. 
Wszystkie instytucje (grupy kapitałowe) oferujące PPK mają w swojej ofercie tzw. 
inwestycyjne produkty emerytalne, np. otwarte fundusze emerytalne, pracownicze 
programy emerytalne, indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego lub indywi-
dualne konta emerytalne. W zależności od potrzeb można pokazać lepsze lub gorsze 
wyniki inwestycyjne osiągane w przypadku poszczególnych produktów. Ważne jest, 
aby dana instytucja finansowa dysponowała doświadczeniem i wiedzą, które może 
wykorzystać. Przykre porażki i gorsze wyniki funduszy, spowodowane podejmo-
waniem dużego ryzyka, powodują uodpornienie na podobne błędy w przyszłości. 
Instytucje, które nie mają długiej historii oferowania inwestycyjnych produktów 
emerytalnych i które nie przeżywały turbulencji wyników, mogą chwalić się unika-
niem strat, ale niekoniecznie może się to sprawdzić w przyszłości.

Analiza powinna uwzględnić odpowiednie grupy funduszy tak, aby porów-
nywać podobne strategie inwestycyjne. Porównanie działających obecnie w Polsce 
funduszy inwestycyjnych do nowo powstałych funduszy zdefiniowanej daty PPK 
może odbywać się w sposób uproszczony.

Tabela 1. Struktura portfela inwestycyjnego funduszu w podziale na część udziałową 
i dłużną w odniesieniu do wieku uczestnika PPK

Okres Część udziałowa Część dłużna

Od utworzenia funduszu do 20 lat przed osiągnięciem 60. roku życia 60–80% 20–40%

20 lat przed osiągnięciem 60. roku życia 40–70% 30–60%

10 lat przed osiągnięciem 60. roku życia 25–50% 50–75%

5 lat przed osiągnięciem 60. roku życia 10–30% 70–90%

Osiągnięcie 60. roku życia maks. 15% min. 85%

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów ustawy o PPK.

W ustawie o PPK zakłada się ścisłe reguły polityki inwestycyjnej funduszy, które 
różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika i nazywane są fundu-
szami zdefiniowanej daty. Każdy pracownik biorący udział w programie zostanie 
automatycznie przypisany do funduszu w zależności od daty urodzenia. Uczestnik 
PPK inwestuje w jednym funduszu przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz 
ten w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia ma obowiązek dostosowania 
polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych 
środków, zgodnie z kryteriami podanymi w tabeli 1. Wraz z wiekiem uczestników 
będzie zmniejszany udział części udziałowej i zwiększana część dłużna. Część udzia-
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łowa odnosi się do aktywów inwestowanych w instrumenty takie jak: akcje, prawa 
poboru czy tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania. Część dłużna 
to aktywa inwestowane w instrumenty o charakterze dłużnym, czyli np. obligacje, 
bony skarbowe, listy zastawne lub certyfikaty depozytowe. Część inwestycji będzie 
mogła być lokowana w papiery wartościowe w walucie innej niż złoty, umożliwiając 
tym samym ograniczenie ryzyka koncentracji. Udział inwestycji w walucie innej niż 
złoty nie może być wyższy niż 30% całości inwestycji.

Dla uproszczenia można porównywać instytucje finansowe poprzez zestawienie 
wyników zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych w okresie roku, trzech, 
pięciu i dziesięciu lat, uwzględniając strategię inwestycyjną akcyjną, mieszaną 
i dłużną. Mogą w tym pomóc portale internetowe, np. www.analizy.pl. Poniżej 
zaprezentowany został przykład średnich stóp zwrotu funduszy z siedmiu kategorii 
inwestycyjnych, aby zobrazować różnorodność strategii inwestycyjnych (oraz ich 
zysków lub strat), do których mogą być przypisane fundusze inwestujące w polskie 
papiery wartościowe.

Tabela 2. Średnie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych na koniec maja 2019 r.

Fundusze inwestycyjne 1 rok 3 lata 5 lat

Akcji polskich uniwersalne -5,9% 6,8% -4,2%

Akcji polskich małych i średnich spółek -10,6% 3,9% 4,1%

Mieszane polskie zrównoważone -2,4% 9,6% 2,1%

Mieszane polskie stabilnego wzrostu -1,6% 4,5% 3,1%

Dłużne polskie uniwersalne 1,1% 4,6% 9,0%

Dłużne polskie korporacyjne 2,1% 6,6% 12,0%

Dłużne polskie papiery skarbowe 1,1% 3,8% 7,9%

Źródło: www.analizy.pl.

Zadając instytucji zarządzającej PPK pytanie odnośnie do wyników inwestycyj-
nych zarządzanych przez nią funduszy, można sprawdzić i porównać, jakie wyniki 
inwestycyjne uzyskały konkurencyjne fundusze oraz jakie były średnie wyniki 
zarządzania w danej kategorii.

4.3. Kompetencje i stabilność zespołu zarządzania aktywami

Porównanie doświadczenia instytucji w zarządzaniu aktywami i danych staty-
stycznych na ten temat powinno być uzupełnione o porównanie kompetencji osób 
(zespołów), które będą zarządzały funduszami zdefiniowanej daty PPK, ich dorobku 
zawodowego oraz doświadczenia inwestycyjnego. Istotne jest też, jak długo doradcy 
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inwestycyjni pracują w danej instytucji i czy historyczne wyniki są ich zasługą, czy 
raczej poprzednich zarządzających. Te informacje nie są publikowane na portalu 
PPK i należy uzyskać je dodatkowo. Za ocenę tego parametru proponuję przyznawać 
do 5 pkt.

4.4. Poziom opłat pobieranych w PPK

W tym punkcie kluczowym parametrem jest poziom opłat pobieranych przez 
fundusze. Limit stałej opłaty za zarządzanie wynosi 0,5% wartości aktywów w skali 
roku, przy czym dodatkowo zarządzający może pobrać do 0,1% opłaty zależnej od 
wyników inwestycyjnych. Fundusze zdefiniowanej daty będą zmniejszały udział 
akcji i zwiększały udział papierów dłużnych w miarę upływu czasu i zbliżania się 
klientów do wieku emerytalnego. Będzie temu towarzyszyło również pobieranie 
coraz niższej opłaty za zarządzanie (np. obniżanie do 0,22% wartości aktywów 
rocznie dla funduszy dłużnych). Poniżej zaprezentowano przykładowe tabele opłat 
za zarządzanie dwóch instytucji zarządzających PPK oraz ośmiu funduszy zdefi-
niowanej daty każdej z tych instytucji. Wyliczenie średniej opłaty za zarządzanie 
w tym przykładzie wypada nieco korzystniej dla funduszy inPZU, które średnio będą 
pobierały opłatę w wysokości 0,31%, a fundusze PKO Emerytura – 0,33%. Należy 
w dodać, że różnica 0,02 p. proc. rocznie w tak wyliczonej średniej praktycznie nie 
będzie odczuwalna dla klientów i większe znaczenie będą miały skuteczność zarzą-
dzania i osiągane wyniki inwestycyjne funduszy. 

Tabela 3. Opłaty za zarządzanie pobierane przez fundusze PPK PKO Emerytura

Od
roku

Do
roku

PKO Eme 
2025 r.

PKO Eme 
2030 r.

PKO Eme 
2035 r.

PKO Eme 
2040 r.

PKO Eme 
2045 r.

PKO Eme 
2050 r.

PKO Eme 
2055 r.

PKO Eme 
2060 r.

 2024

0,25%

0,42% 0,44%
0,44%

0,45%
0,45%

0,45%
0,45%

2025 2029 0,32% 0,42%
0,44%

2030 2034

0,25%

0,32% 0,42%
0,44%

2035 2039

0,25%

0,32% 0,42%
0,44%

2040 2044

0,25%

0,32% 0,42%
0,44%

2045 2049

0,25%

0,32% 0,42%

2050 2054

0,25%

0,32% 0,42%

2055 2059
0,25%

0,32%

2060  0,25%

Źródło: www.mojeppk.pl [dostęp: lipiec 2019].
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Tabela 4. Opłaty za zarządzanie pobierane przez fundusze PPK inPZU

Od 
roku 

Do 
roku

inPZU 
2025 r.

inPZU 
2030 r.

inPZU 
2035 r.

inPZU 
2040 r.

inPZU 
2045 r.

inPZU 
2050 r.

inPZU 
2055 r.

inPZU 
2060 r.

 2024

0,22%

0,40% 0,44%
0,44%

0,45%
0,45%

0,45%
0,45%

2025 2029 0,30% 0,40%
0,44%

2030 2034

0,22%

0,30% 0,40%
0,44%

2035 2039

0,22%

0,30% 0,40%
0,44%

2040 2044

0,22%

0,30% 0,40%
0,44%

2045 2049

0,22%

0,30% 0,40%

2050 2054

0,22%

0,30% 0,40%

2055 2059
0,22%

0,30%

2060  0,22%

Źródło: www.mojeppk.pl [dostęp: lipiec 2019].

Istotnym parametrem są „opłaty i koszty bieżące”, stanowiące łączną wartość 
kosztów operacyjnych, czyli opłatę za zarządzanie oraz inne koszty pokrywane 
z aktywów funduszy, i pokazywane jako procent średniej rocznej wartości aktywów 
netto. Ze względu na rozpoczynanie działalności przez fundusze, wysokość opłat 
i kosztów bieżących jest oszacowana na podstawie stawki wynagrodzenia stałego 
za zarządzanie oraz przewidywanych kosztów, jakie będą ponoszone przez fundusz 
i podawana w „Kluczowych informacjach dla inwestora”. 

Fundusze będą obciążone kosztami wymienionymi w art. 50 ustawy o PPK, takimi 
jak: 

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz 
korzysta, 

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu,
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, 
5) wynagrodzenie depozytariusza,
6) koszty związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością, w tym opłaty za ze-

zwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,
8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu, postano-

wieniami statutu funduszu lub przepisami prawa, 
9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych wymaganych przepisami 

prawa, 
10) koszty likwidacji funduszu,
11) wynagrodzenie likwidatora funduszu.
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Koszty wymienione w punktach 5 i 6 mogą być liczone jako procent aktywów 
funduszu i obowiązuje tu limit 0,5% wartości aktywów funduszu, gdy wartość 
funduszu jest poniżej 10 mln zł oraz 50 tys. zł i 0,05% średniej wartości aktywów 
funduszu ponad kwotę 10 mln zł. W funduszu zbudowanym z wydzielonymi subfun-
duszami, aktywa liczymy łącznie dla subfunduszy.

Zaniechanie pobierania opłaty za zarządzanie przykładowo w pierwszym roku 
ma niewielki wpływ na wartość aktywów zgromadzonych przez klienta w długim 
terminie, ale jest nośne marketingowo. Kilka instytucji ogłosiło już zniesienie opłaty 
za zarządzanie w pierwszym roku działalności. W ustawie jest zapis, który ogranicza 
możliwość pobierania opłaty za zarządzanie po przekroczeniu progu 15% udziału 
w rynku. Oznacza to, że w dominującym na rynku podmiocie będą pobierane rela-
tywnie niższe opłaty za zarządzanie. 

Z perspektywy firmy zarządzającej aktywa funduszy będą akumulowane powoli 
i przez pierwsze kilka lat będą wiązały się z wyższymi kosztami niż przychody 
z opłat za zarządzanie. Trzeba uruchomić od razu od pięciu do ośmiu funduszy zdefi-
niowanej daty, co dodatkowo zwiększa pracochłonność zarządzania rozdrobnionymi 
strategiami. Aby zracjonalizować zarządzanie poszczególnymi klasami aktywów, 
TFI może lokować środki w innych zarządzanych przez siebie funduszach, chociaż 
trzeba zwracać opłaty za zarządzanie w funduszu pierwotnym.

4.5. Jakość i dostępność kanałów informacyjnych dla klientów

Kontakt z instytucją zarządzającą PPK jest ważny, a wygodny kanał interneto-
wego i telefonicznego dostępu to standard w instytucji finansowej. W początkowej 
fazie wdrażania PPK przyszłych klientów mogą kusić dobrze przygotowana strona 
internetowa, sprawna obsługa zapytań i czatboty. O faktycznej jakości kanału 
klienci przekonają się dopiero w przyszłości, gdy pojawią się indywidualne zapy-
tania uczestników. Dużym atutem przy wyborze instytucji PPK jest też oferowany 
system IT, wspierający działanie kadr i płac w obsłudze PPK, automatyzujący 
wypełnianie dokumentów i przekazywanie danych pomiędzy firmą, agentem trans-
ferowym obsługującym fundusz i portalem PFR. Gotowość i elastyczność takiego 
systemu na pewno spotka się z uznanie działów kadr i finansów w firmach. Autor 
proponuje przyznawać instytucjom do 20 punktów za ocenę systemu oferowanego 
w ramach PPK i wygodę jego obsługi zarówno z punktu widzenia pracodawców, jak 
i pracowników.

4.6. Ocena współpracy z instytucją

Sprzedaż usług finansowych jest w dużym stopniu procesem psychologicznym 
i emocjonalnym. Doradcy finansowi i agenci chętnie korzystają z narzędzi analitycz-
nych, wspierających pożądany wybór klienta, ale wykorzystują też techniki psycho-
logiczne. Doradcy i najlepsze referencje mogą nie wystarczyć, jeżeli konkurencyjna 
firma będzie miała lepsze i ugruntowane relacje z zarządem spółki, związkami 
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zawodowymi, pracownikami i kadrami spółki. Przedstawiciele instytucji finansowej 
oferującej PPK będą prezentować ofertę w trakcie spotkań i jeżeli zdobędą sympatię 
i zaufanie pracowników, to będą mieli duże szanse wygrać przetarg. Ta kategoria 
często umyka porównaniu, natomiast osoby oceniające mogą mieć skłonność 
podwyższania ocen w innych kategoriach, jeżeli jednocześnie współpraca z daną 
instytucją układa się dobrze. Aby uniknąć takich sytuacji, autor zaproponował wpro-
wadzenie do 5 punktów w kategorii oceny współpracy, co pozwoli na zwiększenie 
przejrzystości porównywania. 

W tym punkcie kontrowersyjna jest również kwestia dodatkowych usług ofero-
wanych przez instytucję lub jej grupę bankowo-finansową. Ustawa zakazuje ofero-
wania lub udzielania firmom jakichkolwiek korzyści materialnych z tytułu zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK, a za naruszenie tego przepisu grozi kara grzywny do 
1 mln zł (ustawa o PPK). Nie można oferować korzyści w zamian za wybór PPK, 
ale jeśli firma podejmie współpracę z grupą finansową, to prawdopodobnie będzie 
liczyć na korzystne warunki również w innych obszarach. Może to być delikatne 
kryterium przewagi, które analizują i będą próbowały wykorzystać zespoły wdro-
żeniowe PPK. 

Ustawodawca w trosce o niskie koszy akwizycji wprowadził zakaz wynagra-
dzania akwizytorów za nakłaniania firm do rozwiązywania umów o zarządzanie 
PPK z dotychczasową instytucją finansową na rzecz innej instytucji finansowej. 
Wzorowanie się na rozwiązaniach wprowadzonych dla OFE podyktowane było 
koniecznością eliminacji nieprawidłowości, które wystąpiły w działalności akwi-
zycyjnej funduszy emerytalnych i spowodowały wprowadzenie zakazu akwizycji. 
Proponuję ograniczyć do 5 maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia 
w tej kategorii.

5. Zakończenie

Zarządy spółek i reprezentacje pracowników muszą zdecydować o kryteriach 
wyboru PPK i zalecane jest udokumentowanie tego wyboru, aby można go było 
uzasadnić i wyjaśnić. Zaprezentowane w artykule sześć kryteriów z podanymi 
wagami stanowi jedynie przykład, który może ulec swobodnej modyfikacji. Teore-
tycznie gdyby któraś instytucja była najlepsza w rankingach, to każda firma powinna 
ją wybrać do obsługi PPK. Taka sytuacja umożliwiłaby również pobieranie najniż-
szej opłaty za zarządzanie funduszami, ponieważ wprowadzony limit 15% udziałów 
w rynku, powyżej którego nie jest pobierana opłata za zarządzanie, spowoduje, 
że fundusze tej instytucji nie będą obciążone tą opłatą. To nie oznacza jednak, że 
fundusze zdefiniowanej daty należące do takiej instytucji będą osiągały wyższe 
stopy zwrotu w porównaniu z mniejszymi konkurentami. Dla rynku i konkurencyj-
ności lepszy będzie zrównoważony podział. Ponieważ wybór PPK w każdej firmie 
będzie prowadzony wedle zróżnicowanych kryteriów, można liczyć na różnorod-
ność. Najbliższe sześć miesięcy będzie kluczowe dla kształtowania udziału poszcze-
gólnych podmiotów w rynku PPK. W pierwszej kolejności do programu przystąpią 
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największe przedsiębiorstwa, które reprezentują prawie 30% ogółu uczestników PPK 
i w znaczący sposób dokonają podziału rynku. Mniejsze przedsiębiorstwa w kolej-
nych latach będą mogły oceniać wyniki inwestycyjne uruchomionych już funduszy 
PPK. W początkowym okresie każda z firm zarządzających będzie w szczególności 
starać się osiągnąć jak najlepszy wynik na tle konkurencji, co przy małych aktywach 
funduszu może przynosić nieoczekiwane rezultaty (trudne do osiągnięcia przy 
dużych aktywach funduszu). 

Z uwagi na obecny udział w rynku i wpływ największych grup bankowych i ubez-
pieczeniowych w Polsce przeważająca część rynku PPK będzie zagospodarowana 
przez TFI, w których akcjonariuszem pośrednim jest Skarb Państwa. Pozostała część 
rynku będzie rozdrobniona, a instytucje, które osiągną poniżej 5% udziałów, będą 
skazane na utrzymywanie PPK bez możliwości osiągania większych zysków z tej 
działalności. W przyszłości będą możliwe swobodne zmiany instytucji oferującej 
PPK i instytucje, które zdobędą na początku małą liczbę klientów, będą liczyły na 
odzyskanie rynku (jeżeli ich fundusze osiągną wyższą stopę zwrotu niż konkurenci). 
Wydaje się jednak, że po pierwotnym podziale rynku nie będzie dużych zmian, 
ponieważ ustawa wprost zakazuje wynagradzania za akwizycję wtórną lub pobie-
rania korzyści za przeniesienie PPK. 

Pracownicze programy kapitałowe będą stanowić istotny element budowy oszczęd-
ności emerytalnych i mogą zwiększyć zainteresowanie dodatkowymi inwestycjami 
emerytalnymi. Oprócz tego program może stanowić pozytywny impuls dla całego 
rynku kapitałowego i zapewnić odczuwalny dopływ środków na Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie. W założeniach do ustawy o PPK oszacowano, że przy 
minimalnej wpłacie do PPK równej 3,5% wynagrodzenia, wpływ oszczędności na 
rynek kapitałowy wyniesie 6 mld zł w 2019 r., 12 mld zł w 2020 r. i po 15 mld zł 
w kolejnych kilku latach. 
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Selection criteria for the providers
of the employee capital plans

Abstract: Employee capital plans (PL: PPK) are designed to increase the value of retirement 
savings and future pensions. Their rollout takes place in an environment of low confidence 
in the capital market and declining assets saved in investment funds. In order to gain 
interest, the legislator introduced a number of solutions aimed at reducing operating costs 
and stimulating the rational investment policy of funds, as well as ensuring the private 
ownership of the funds saved and the possibility of inheriting them, thereby increasing 
the attractiveness for participants and enabling effective multiplication of retirement savings. 
For the largest enterprises, the obligation to sign a PPK contract was introduced on July 1, 
2019, and companies have had little time to analyse and compare offers. In order to facilitate 
decision making, the article proposes a methodology for assessing PPKs by comparing six 
criteria for assessing the PPK managing institutions. As a result, employees and company 
boards can pay attention to various aspects of the issue in order to compare offers and choose 
the best one.

Keywords: employee capital plans, investment fund companies, pension reform, selection 
criteria.
JEL Codes: G2.
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Streszczenie. Artykuł zawiera szczegółową analizę ustawowych form wypłat środków 
z rachunku uczestnika pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Pierwszym celem 
artykułu jest wyodrębnienie dopuszczalnych przez prawo form wypłat środków zgromadzo-
nych na rachunku uczestnika PPK. Drugim celem jest ustalenie, czy poszczególne formy 
wypłat z PPK chronią uczestnika przed indywidualnym ryzykiem długowieczności i jego 
negatywnymi finansowymi skutkami. Ustawa o PPK przewiduje kilka sposobów wypłaty 
środków z rachunku w pracowniczym planie kapitałowym. Podstawową przesłanką doko-
nania wypłaty przez uczestnika jest osiągnięcie przez niego 60. roku życia. W tym przy-
padku może on dokonać wypłaty w formie: wypłaty w ratach, wypłaty jednorazowej, renty 
dożywotniej, świadczenia małżeńskiego, wypłaty transferowej na lokatę oszczędnościową 
lub terminową. Drugą przesłanką dokonania wypłaty przez uczestnika jest poważne zacho-
rowanie. W tym przypadku nie jest konieczne, aby uczestnik PPK ukończył 60. rok życia. 
Trzecią przesłanką dokonania wypłaty jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Wypłata 
dokonywana jest wówczas w celu pokrycia wkładu własnego. Prawo do takiej wypłaty mają 
tylko uczestnicy, którzy nie ukończyli 45. roku życia. Aby ustalić, czy poszczególne formy 
wypłat z PPK chronią uczestnika przed indywidualnym ryzykiem długowieczności i jego 
finansowymi konsekwencjami, należy zastosować metodę ekonomicznej analizy prawa 
prowadzonej na poziomie mikro.

Słowa kluczowe: emerytura, świadczenie emerytalne, rynek emerytalny, pracowniczy plan 
kapitałowy, zabezpieczenie emerytalne. 
Kody JEL: G23, J32, J26, K31.

1. Wstęp

Tworzeniu nowego systemu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w Polsce 
towarzyszy medialna kampania promująca PPK jako nową formę dodatkowego 
zabezpieczenia emerytalnego. Tymczasem zarówno ustawowy cel systemu PPK, jak 
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cławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław,
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i jego konstrukcja wskazują, że uczestnictwo w systemie PPK gwarantuje ograni-
czone bezpieczeństwo emerytalne. Kluczowe znaczenie mają tutaj sposób groma-
dzenia środków na rachunku PPK oraz sposób, w jaki uczestnik PPK może te środki 
wykorzystać [Zieliński 2018]. Dlatego pierwszym celem artykułu jest wyodrębnienie 
dopuszczalnych przez prawo form wypłat środków zgromadzonych na rachunku 
uczestnika PPK. Drugim celem jest ustalenie, czy poszczególne formy wypłat 
z PPK chronią uczestnika przed indywidualnym ryzykiem długowieczności i jego 
finansowymi skutkami. Przy czym indywidualne ryzyko długowieczności definio-
wane jest tutaj jako ryzyko dożycia dłuższego wieku, niż oczekiwał uczestnik PPK2. 
Ryzyko takie wiąże się z przedwczesnym wyczerpaniem środków zgromadzonych 
na rachunku uczestnika PPK. Natomiast finansowe skutki długowieczności definio-
wane są jako wzrost potrzeb finansowych uczestnika PPK wynikający ze starzenia 
się. Pogarszający się stan zdrowia i pogłębiająca się niedołężność narażają uczest-
ników PPK na wyższe wydatki ponoszone na leki oraz opiekę medyczną. Należy 
podkreślić, że indywidualne ryzyko długowieczności, którego realizacja może mieć 
negatywne następstwa dla poszczególnych uczestników PPK, nie stanowi jednak 
zagrożenia dla stabilności systemu PPK [Szczepański 2014]. 

Realizacja tak wybranych celów narzuca hipotezę badawczą. Brzmi ona: wszystkie 
przewidziane przez prawo formy wypłat środków z PPK chronią uczestnika przed 
indywidualnym ryzykiem długowieczności i jego finansowymi konsekwencjami. 

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(dalej: ustawa o PPK)3 przewiduje kilka sposobów wypłaty środków z rachunku 
w pracowniczym planie kapitałowym. Docelową formą wykorzystania środków 
zgromadzonych w PPK ma być ich wypłata w ratach, po osiągnięciu przez uczest-
nika 60. roku życia. Domyślnie świadczenie to będzie podzielone na część wypłacaną 
jednorazowo (25% środków zgromadzonych w PPK) oraz część wypłacaną przez 
minimum 10 lat w 120 ratach miesięcznych (75% środków zgromadzonych w PPK). 
Zgodnie z ustawą możliwe będzie również dokonanie jednorazowej wypłaty wszyst-
kich środków zgromadzonych na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym. 
Ustawa wprowadza również możliwość wykupu dożywotniego świadczenia, ale 
tylko w zakładzie ubezpieczeń. Nowymi i unikalnymi formami wypłaty są: świad-
czenie małżeńskie z PPK, wypłata w przypadku poważnego zachorowania oraz 
wypłata na cele mieszkaniowe (na pokrycie wkładu własnego w związku z zacią-
gnięciem kredytu hipotecznego).

W przypadku śmierci uczestnika PPK środki pozostające na jego rachunku podle-
gają dziedziczeniu. Oznacza to, że zgromadzony kapitał emerytalny stanowi również 

2 Subiektywna ocena uczestników dotycząca dalszej długości trwania ich życia ma o tyle znaczenie, 
że to uczestnik po osiągnięciu 60. roku życia podejmuje decyzję, wskazując moment rozpoczęcia wy-
płat oraz liczbę rat (długość okresu pobierania świadczenia z PPK). Błędna decyzja uczestnika będzie 
skutkować tym, że okres wypłaty środków zgromadzonych w PPK będzie zbyt krótki lub zbyt długi. 
Brak danych statystycznych dotyczących decyzji uczestników w tym zakresie zawęża analizę do do-
myślnych sposobów wypłaty zgromadzonych środków.
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 2215.
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dodatkowe zabezpieczenie finansowe dla rodziny lub innych osób wskazanych przez 
uczestnika PPK.

Realizacja celów badawczych wymagała szczegółowej analizy obowiązujących 
przepisów prawnych, w szczególności ustawy o PPK. Aby zweryfikować posta-
wioną hipotezę badawczą, konieczne było zastosowanie metody ekonomicznej 
analizy prawa. Przy czym przyjęto przede wszystkim perspektywę indywidualnego 
uczestnika (ujęcie mikroekonomiczne).

2. Wypłata w ratach

Uczestnik PPK pozbawiony jest prawa do swobodnego rozporządzania środkami 
zgromadzonymi na rachunku PPK. Jest to bezpośrednią konsekwencją przyjętego 
przez ustawodawcę celu utworzenia i funkcjonowania systemu PPK. Ustawowym 
celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika PPK 
z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia (art. 3 
ust. 1 ustawy o PPK). Uczestnik ma prawo rozporządzać środkami zgromadzonymi 
na rachunku PPK jedynie w przypadkach i formach enumeratywnie wskazanych 
w ustawie [Wojewódka, Kolek, Sobolewski 2019].

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK możliwa jest 
tylko w trzech przypadkach: osiągnięcia przez uczestnika wieku 60 lat (art. 99 i 100 
ustawy o PPK), zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową w celu pokrycia 
wkładu własnego (art. 98 ustawy o PPK) oraz poważnego zachorowania uczestnika, 
jego dziecka lub małżonka (art. 101 ustawy o PPK).

Docelową formą wykorzystania środków zgromadzonych w PPK ma być ich 
wypłata po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia. Domyślnie będzie ona 
podzielona na część wypłacaną jednorazowo (25% środków zgromadzonych w PPK) 
oraz część wypłacaną przez minimum 10 lat w 120 ratach miesięcznych (75% 
środków zgromadzonych w PPK) (art. 99 ustawy o PPK). Taki kształt domyślnej 
wypłaty środków zgromadzonych w PPK ma się nijak do procesu wydłużania się 
przeciętnej długości życia. Już obecnie średnia długość życia w Polsce zbliża się do 
80 lat [Żukowski 2019]. Tymczasem domyślna wypłata zakłada wyczerpanie zgro-
madzonych środków już w momencie osiągnięcia 70. roku życia przez uczestnika 
PPK.

Jeżeli środki zgromadzone w PPK będą tak niskie, że wysokość pierwszej wyli-
czonej raty będzie mniejsza niż 50 zł, to wszystkie środki zostaną wypłacone jedno-
razowo (art. 99 ust. 2 ustawy o PPK). Wypłata dokonywana będzie na wskazany 
przez uczestnika rachunek bankowy (art. 2 pkt 41 ustawy o PPK). Uczestnik nie 
będzie miał więc prawa do dokonania wypłaty w gotówce. Aby możliwa była 
wypłata, wystarczy osiągnąć wiek 60 lat i złożyć odpowiedni wniosek (art. 97 ust. 1 
pkt 1 ustawy o PPK).

Wysokość miesięcznych rat. Wysokość miesięcznych rat będzie uzależniona 
od wartości jednostek (uczestnictwa lub rozrachunkowych) zgromadzonych na 
rachunku w PPK [Leśna-Wierszołowicz 2016]. Im dłużej i im więcej uczestnik oraz 
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podmiot zatrudniający będą wpłacali na rachunek w PPK, tym większa będzie liczba 
jednostek nabytych w ramach PPK [Dybał 2017]. Natomiast wartość jednostek 
(uczestnictwa lub rozrachunkowych) uzależniona będzie od efektów polityki loka-
cyjnej funduszu zdefiniowanej daty, który będzie prowadził rachunek PPK [Jedynak 
2018a].

Modyfikacja liczby rat. Drugim elementem kształtującym wysokość miesięcz-
nego świadczenia będzie liczba rat, na które będą podzielone środki zgromadzone 
w PPK [Szczepański 2017a]. Ustawodawca przyznaje uczestnikowi dość szerokie 
możliwości kształtowania wypłat środków z PPK po osiągnięciu 60. roku życia. Na 
wniosek uczestnika pierwsza część wypłaty (25% środków zgromadzonych w PPK) 
może być również rozłożona na raty (art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK). Umożliwi 
to podwyższenie kwoty miesięcznych rat z PPK.

Kolejnym elementem, który będzie mógł być zmieniony na wniosek uczestnika, 
jest liczba miesięcznych rat. Nie musi ona wynosić 120. Możliwe i pożądane będzie 
zwiększenie liczby rat, nawet jeśli oznaczać to będzie mniejsze comiesięczne świad-
czenia [Góra 2014]. Ustawa o PPK przewiduje możliwość zwiększenia liczby rat 
nawet po długim czasie od rozpoczęcia pobierania świadczeń z PPK. Jedynym 
warunkiem jest utrzymanie kwoty miesięcznego świadczenia z PPK powyżej 50 zł 
(art. 99 ust. 6 ustawy o PPK).

Im więcej rat, tym niższe miesięczne świadczenie, ale jednocześnie suma wszyst-
kich środków wypłaconych z PPK będzie wtedy wyższa [Buchholtz, Gąska, Góra, 
2018]. Będzie to możliwe, ponieważ wolniejsze wypłacanie środków z PPK umożliwi 
dłuższe wypracowywanie zysków od zgromadzonego kapitału [Dybał 2017]. Rozpo-
częcie procesu wypłat świadczeń z PPK nie oznacza bowiem, że wszystkie zgro-
madzone jednostki (uczestnictwa lub rozrachunkowe) zostaną umorzone [Borda, 
Kowalczyk-Rólczyńska 2018].

Uczestnik PPK będzie mógł również zmniejszyć liczbę rat. Będzie to oznaczać 
podwyższenie miesięcznego świadczenia z PPK, ale kosztem utraty zysków kapi-
tałowych z tytułu dłuższego pomnażania kapitału w ramach PPK. Aby zniechęcić 
uczestników do tego krótkowzrocznego rozwiązania, projekt ustawy przewiduje 
potrącenie zryczałtowanego podatku od dochodów kapitałowych od 75% środków 
zgromadzonych w PPK i wypłacanych w mniejszej liczbie rat niż 120 (art. 99 ust. 1 
pkt 2 ustawy o PPK) [Rutecka 2015].

Należy podkreślić brak mechanizmu indeksacji zgromadzonych środków i walory-
zacji wypłacanego z PPK świadczenia. Wysokość miesięcznych rat obliczana będzie 
co miesiąc na nowo, na podstawie liczby i wartości jednostek (uczestnictwa lub 
rozrachunkowych), które pozostały na rachunku PPK (art. 99 ust. 3 ustawy o PPK). 
Dlatego comiesięczne świadczenie z PPK nie będzie miało stałej wysokości i może 
się minimalnie różnić w każdym kolejnym miesiącu. To, jak będzie się zmieniała 
wartość zgromadzonych jednostek (uczestnictwa lub rozrachunkowych), uzależnione 
będzie od polityki lokacyjnej funduszu zdefiniowanej daty. Co do zasady środki 
zgromadzone przez najstarszych uczestników PPK będą inwestowane w obligacje.
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Możliwość odroczenia wypłaty środków. Im później rozpocznie się pobieranie 
świadczenia z PPK w formie miesięcznych rat, tym lepiej to świadczenie będzie 
chronić przed indywidualnym ryzykiem długowieczności [Brzęczek, Szczepański, 
2017]. Dlatego uczestnik PPK będzie mógł rozpocząć wypłacanie środków z PPK 
nawet dopiero po ukończeniu przykładowo 75. roku życia. 

Natomiast ustanowienie minimalnego wieku uprawniającego do rozpoczęcia 
wypłat na poziomie zaledwie 60 lat jest niewątpliwie korzystne dla uczestników 
planujących wczesne zakończenie kariery zawodowej i szybką konsumpcję zgro-
madzonego kapitału emerytalnego [Cichowicz, Rutecka-Góra 2017]. Niestety dla 
poziomu zabezpieczenia przed indywidualnym ryzykiem długowieczności jest to 
rozwiązanie zdecydowanie niekorzystne [Barr, Diamond 2008]. Również ustalenie 
okresu wypłaty 75% zgromadzonych środków na zaledwie 10 lat (120 rat) będzie 
przekładać się na wyższy poziom comiesięcznych rat, ale ze szkodą dla poziomu 
ochrony przed indywidualnym ryzykiem długowieczności. Przy średniej długości 
życia w Polsce zbliżającej się do 80 lat wyczerpanie środków zgromadzonych 
w ramach PPK w momencie osiągnięcia 70. roku życia pozbawia uczestników PPK 
dodatkowego comiesięcznego dochodu akurat w tym momencie, gdy ich potrzeby 
finansowe gwałtownie wzrastają [Marczak 2016]. Pogarszający się stan zdrowia 
i pogłębiająca się niedołężność narażają uczestników PPK na wyższe wydatki pono-
szone na leki oraz opiekę medyczną [Werpachowska 2018]. Oznacza to, że domyślna 
wypłata w ratach rozpoczęta niedługo po osiągnięciu 60. roku życia nie chroni 
uczestnika przed negatywnymi skutkami indywidualnego ryzyka długowieczności. 
W tym przypadku dodatkowe zabezpieczenie emerytalne wynikające z uczestnictwa 
w PPK ma charakter tymczasowy, a przez to ograniczony.

3. Jednorazowa wypłata wszystkich środków z PPK

Ustawa o PPK dopuszcza również możliwość jednorazowego umorzenia wszyst-
kich zgromadzonych jednostek (uczestnictwa lub rozrachunkowych) i wypłaty 
wszystkich środków pieniężnych uzyskanych w ten sposób [Jakubowski 2019].

Aby jednorazowo wypłacić wszystkie środki zgromadzone w PPK, konieczne jest 
złożenie stosownego wniosku. Zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK uczestni-
kowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o wypłatę pozostałych 75% środków 
zgromadzonych w PPK w mniejszej liczbie rat. Jednocześnie w obecnym stanie 
prawnym brak jest zastrzeżeń co do zmniejszenia liczby rat nawet do jednej4. Warun-
kiem jest zapoznanie się uczestnika z informacją o konieczności zapłaty zryczałto-
wanego podatku od dochodów kapitałowych oraz uiszczenie tego podatku. 

W przypadku jednorazowej wypłaty całości zgromadzonych środków ciężko jest 
mówić o jakimkolwiek zabezpieczeniu przed indywidualnym ryzykiem długowiecz-
ności. Zgromadzone jednostki uczestnictwa zostają umorzone, a ich równowartość 
zostaje wypłacona uczestnikowi PPK. To od decyzji wypłacającego będzie zależeć, 
kiedy i jak zostaną skonsumowane środki pieniężne pochodzące z wypłaty. Oznacza 
4 Odmiennie M. Wojewódka [2019].
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to, że staną się one częścią majątku byłego uczestnika PPK i zostaną postawione do 
jego pełnej dyspozycji.

Istnieje obawa, że część uczestników PPK będzie dokonywać jednorazowej wypłaty 
wszystkich środków w krótkim czasie po ukończeniu 60. roku życia i przeznaczy je 
na konsumpcję np. dóbr luksusowych [Cichowicz, Rutecka-Góra 2017]. W konse-
kwencji uczestnictwo w PPK minie się z głównym celem, jakim jest dodatkowe 
gromadzenie środków na okres emerytalny liczony w latach, jeśli nie w dekadach 
[Pobłocka 2017].

Niekoniecznie jednak będzie tak, że osoby jednorazowo wypłacające całe środki 
zgromadzone w PPK będą je przeznaczać na konsumpcję [Leśna-Wierszołowicz 
2017]. Jednorazowa wypłata powinna być przeznaczana na przedsięwzięcia gwaran-
tujące uczestnikom PPK spokojną jesień życia (np. własna restauracja, pensjonat, 
dom blisko rodziny, papiery wartościowe czy nawet inwestycja w rodzinne przed-
siębiorstwo) [Bielawska 2018].

Projekt ustawy przewiduje natomiast przymusową wypłatę jednorazową, w przy-
padku gdy środki zgromadzone w PPK będą tak małe, że wysokość pierwszej wyli-
czonej raty będzie mniejsza niż 50 zł (art. 99 ust. 2 ustawy o PPK). W tym przypadku 
środki te nie są obciążane zryczałtowanym podatkiem od dochodów kapitałowych 
(art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych5). Zwol-
nienie z obciążeń fiskalnych najuboższych uczestników PPK ma swoje głębokie 
uzasadnienie aksjologiczne. Ze względów społecznych nie należy obciążać tym 
podatkiem najgorzej wynagradzanych uczestników oraz uczestników, którzy ze 
względów zdrowotnych dokonali wypłaty znacznej części zgromadzonych w PPK 
środków w przeddzień rozpoczęcia deakumulacji zgromadzonego w PPK kapitału.

4. Renta dożywotnia nabywana za środki zgromadzone na rachunku PPK

Nie wszystkim uczestnikom PPK będzie odpowiadać fakt, że wypłata środków 
z PPK będzie miała charakter okresowy (domyślnie 10 lat) (art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o PPK). Dla części z nich głównym motywem przystąpienia do PPK będzie ochrona 
siebie i bliskich przed negatywnymi skutkami długowieczności. W tej sytuacji 
powstaje pytanie, czy będzie możliwe dożywotnie wypłacanie świadczeń z PPK?

Ustawa o PPK przewiduje taką możliwość, ale konieczne będzie pośrednictwo 
zakładu ubezpieczeń na życie [Jedynak 2018b]. Zgodnie z art. 99 ust. 7 ustawy 
o PPK uczestnik będzie mógł zawrzeć umowę z takim zakładem na wypłatę świad-
czenia okresowego lub dożywotniego (renta okresowa lub dożywotnia). Konieczna 
będzie w tym przypadku wypłata transferowa zgromadzonych środków z PPK do 
wybranego zakładu ubezpieczeń na życie (art. 102 ustawy o PPK).

Na podstawie wpłaconych środków zakład będzie wyliczał i wypłacał świad-
czenie: rentę okresową lub dożywotnią. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. c ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłata transferowa zgromadzonych 
środków będzie zwolniona z podatku.
5 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387.
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Podstawową zaletą wykupu świadczenia dożywotniego (renty dożywotniej) 
w zakładzie ubezpieczeń na życie będzie gwarancja otrzymywania dodatkowego 
dochodu aż do śmierci, a nie tylko do wyczerpania środków zgromadzonych w PPK 
[Szczepański 2017b]. Będzie to skutecznie chronić uczestnika PPK przed nega-
tywnymi skutkami długowieczności [Góra 2014]. Wadą takiego rozwiązania będą 
niewątpliwie wyższe koszty wykupu świadczenia w zakładzie ubezpieczeń na życie 
[Antonów 2018].

Wysokość środków zgromadzonych i pomnożonych na rachunku przeciętnego 
uczestnika PPK będzie zbyt niska na wykup miesięcznej renty dożywotniej o odczu-
walnej wartości [Jedynak 2016]. Tylko uczestników o bardzo wysokich zarobkach 
(i dużych środkach zgromadzonych na rachunku PPK) oraz kończących karierę 
zawodową po ukończeniu 70. roku życia będzie stać na wykup miesięcznej renty 
dożywotniej o sporej wartości. Przykładowo 35-latkowie zarabiający miesięcznie 
2100 zł po 25 latach uczestnictwa w PPK mogą się spodziewać, że miesięczna 
wartość ich renty dożywotniej wyniesie 443 zł. Natomiast 35-latkowie zarabiający 
14 100 zł miesięcznie mogą się spodziewać renty dożywotniej na poziomie 966 zł 
[Jedynak 2018b]. Co więcej, renta ta co do zasady nie będzie indeksowana o poziom 
inflacji. Oznacza to, że w okresie około 20 lat jej realna wartość będzie ulegać znacz-
nemu zmniejszeniu. 

Niemniej jednak renta dożywotnia nabywana za środki zgromadzone w PPK 
zapewnia ochronę uczestnikowi przed indywidualnym ryzykiem długowieczności. 
Świadczenie to jest wypłacane uczestnikowi do momentu jego śmierci. A okres ten 
może trwać nawet do kilkudziesięciu lat. Problemem tu jest poziom tego dodatko-
wego zabezpieczenia. Tylko uczestnicy, którzy zgromadzili duży kapitał emerytalny 
i późno rozpoczęli pobieranie renty dożywotniej, będą otrzymywać świadczenie 
o istotnej wysokości.

5. Wypłata transferowa na lokatę

Ustawa o PPK przyznaje uczestnikowi PPK również prawo do dokonania wypłaty 
transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na rachunek 
lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 
(art. 102 ust. 1 i 3 ustawy o PPK). 

Warunkiem dokonania takiej wypłaty transferowej jest osiągnięcie przez uczest-
nika 60. roku życia oraz okazanie potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie 
rachunku lokaty terminowej (z bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo-
kredytową). Posiadaczem rachunku lokaty terminowej musi być sam uczestnik PPK. 
Nie ma tu więc możliwości wpłaty zgromadzonych środków na rachunek należący 
do kogoś innego (np. członka najbliższej rodziny, konkubenta itp.). PPK są formą 
dodatkowego gromadzenia środków na okres emerytalny uczestnika, a środki zgro-
madzone na jego rachunku mają służyć przede wszystkim samemu uczestnikowi od 
momentu zakończenia przez niego kariery zawodowej (najwcześniej w momencie 
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osiągnięcia przez niego 60. roku życia) i podjęcia decyzji o wypłacie lub wypłacie 
transferowej środków zgromadzonych w systemie PPK.

Rachunek lokaty terminowej, na który uczestnik PPK składa dyspozycję doko-
nania wypłaty transferowej, musi dawać ograniczone możliwości dysponowania 
środkami przekazanymi z PPK. Środki te mogą być wykorzystywane tylko w iden-
tyczny sposób jak w przypadku standardowej wypłaty z PPK po osiągnięciu przez 
uczestnika 60. roku życia. Oznacza to, że jednorazowa wypłata z lokaty terminowej 
może obejmować tylko 25% środków. Natomiast pozostałe 75% środków wypła-
cane jest przez co najmniej 10 lat (minimum 120 rat). Jeżeli były uczestnik PPK 
zdecyduje się na wypłatę pozostałych 75% środków w krótszym okresie (mniejsza 
liczba rat niż 120), zrodzi to obowiązek uiszczenia zryczałtowanego podatku od 
dochodów kapitałowych.

Taka konstrukcja wypłaty zgromadzonych środków na lokatę oznacza, że umoż-
liwia ona jedynie zakończenie współpracy uczestnika PPK z daną instytucją finan-
sową [Kolek, Wojewódka, Sobolewski 2019]. Celem tej instytucji prawnej jest 
umożliwienie uczestnikom PPK zmiany instytucji finansowej, która będzie doko-
nywała wypłaty zgromadzonych środków po osiągnięciu przez nich 60. roku życia. 
Uczestnicy PPK mają ograniczoną swobodę wyboru instytucji finansowych prowa-
dzących ich rachunek PPK. To na podmiocie zatrudniającym ciąży przede wszystkim 
obowiązek dokonania wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. Wypłata 
transferowa na lokatę umożliwi uczestnikom PPK eliminację kosztów związanych 
z pomnażaniem zgromadzonego kapitału, czy szerzej kosztów dalszego uczest-
nictwa w PPK.

Natomiast nie jest to zasadnicza zmiana sposobu wypłacania środków z PPK. 
Identycznie jak w przypadku domyślnej wypłaty w 120 ratach również to dodatkowe 
świadczenie ma charakter tymczasowy. Oznacza to, że poziom ochrony uczestnika 
przed indywidualnym ryzykiem długowieczności jest ograniczony.

6. Świadczenie małżeńskie z PPK

Formą wypłaty zgromadzonych środków z PPK, która budzi największe kontro-
wersje, jest świadczenie małżeńskie. W myśl art. 100 ustawy o PPK uczestnik po 
osiągnięciu 60. roku życia może złożyć wniosek o wypłatę środków zgromadzo-
nych w PPK w formie świadczenia małżeńskiego. Będzie ono wypłacane w ratach 
przez 10 lat lub dłużej (aż do wyczerpania środków zgromadzonych na wspólnym 
rachunku małżeńskim).

Warunkami skorzystania z świadczenia małżeńskiego z PPK jest: (1) osiągnięcie 
przez oboje małżonków wieku 60 lat, (2) posiadanie przez małżonków rachunków 
PPK w tej samej instytucji finansowej, (3) złożenie wspólnego oświadczenia przez 
małżonków o wyborze świadczenia małżeńskiego jako formy wypłaty środków 
z PPK.

Po złożeniu wniosku przez małżonków wybrana instytucja finansowa otwiera 
specjalny rachunek, tzw. rachunek małżeński. Na rachunek ten będą trafiać wszystkie 
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środki zgromadzone przez małżonków w ramach PPK. Nie będzie tu prawnej możli-
wości dokonania jednorazowej wypłaty 25% zgromadzonych środków w PPK zaraz 
po przejściu na emeryturę. Taka możliwość zarezerwowana została tylko dla wypłat 
o charakterze indywidualnym (art. 99 ust. 1 ustawy o PPK).

Wysokość świadczenia małżeńskiego będzie uzależniona od wielkości środków 
wpłaconych na rachunek małżeński. Co miesiąc wartość tych środków będzie 
dzielona przez liczbę miesięcy pozostałych do wypłaty ostatniej zaplanowanej raty. 
Tak wyliczona kwota stanowiła będzie wysokość świadczenia małżeńskiego. Świad-
czenie będzie jedno dla obu małżonków.

Wysokość świadczenia obliczana będzie co miesiąc na nowo, na podstawie 
liczby i wartości jednostek (uczestnictwa lub rozrachunkowych), które pozostały 
na rachunku małżeńskim. Dlatego świadczenie małżeńskie nie będzie miało stałej 
wysokości i może się co miesiąc minimalnie różnić. Natomiast to, jak będzie zmie-
niała się wartość zgromadzonych jednostek (uczestnictwa lub rozrachunkowych), 
uzależnione będzie od polityki lokacyjnej funduszu zdefiniowanej daty. Nie ma tu 
więc mechanizmów indeksacji zgromadzonych środków i waloryzacji świadczenia 
małżeńskiego.

Co istotne, środki zgromadzone na rachunku małżeńskim będą podlegać dzie-
dziczeniu w przypadku śmierci obojga małżonków [Marczak 2015]. Natomiast 
jeżeli jeden małżonek pozostanie przy życiu, to świadczenie małżeńskie będzie 
mu wypłacane w całości aż do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku 
małżeńskim.

Krytyka instytucji świadczenia małżeńskiego. Problemy z unormowaniem świad-
czenia małżeńskiego pojawiły się już w toku prac nad projektem ustawy o PPK. 
Przepisy regulujące instytucję świadczenia małżeńskiego krytykowane były m.in. za 
podstawowe błędy i daleko idący brak precyzji.

Instytucja świadczenia małżeńskiego nie jest pierwszą próbą wprowadzenia wspól-
nego świadczenia dla obojga małżonków. Już w 1999 r. do projektu ustawy o zakła-
dach emerytalnych wpisana została instytucja wspólnej emerytury dożywotniej. 
Emerytura ta miała być jedną z form wypłaty środków z OFE [Chłoń-Domińczak 
2010]. Wysoki koszt takiego rozwiązania oraz problemy z przygotowaniem dosta-
tecznie precyzyjnych przepisów spowodowały, że idea wspólnej emerytury doży-
wotniej została zarzucona. Rozwiązanie podobnego typu nie znalazło się w ustawie 
o emeryturach kapitałowych z 2008 r.6

Podobne problemy z unormowaniem świadczenia małżeńskiego pojawiły się już 
w toku prac legislacyjnych nad projektem ustawy o PPK. Niestety nie zostały one 
usunięte. Przepisy regulujące instytucję świadczenia małżeńskiego obciążone są 
m.in. podstawowymi błędami i daleko idącym brakiem precyzji.

Po pierwsze, ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi nie zna pojęcia „rachunek małżeński”. Rodzi to koniecz-
ność harmonizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych z ustawą o PPK oraz wpro-
wadzenia kolejnej skomplikowanej regulacji do porządku prawnego.
6 Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 926.
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Po drugie, ograniczenie możliwości skorzystania ze świadczenia małżeńskiego 
tylko do małżonków, których PPK jest prowadzone przez tę samą instytucję finan-
sową, budzi poważne wątpliwości. Aby świadczenie małżeńskie miało szanse stać 
się realną alternatywą dla innych form wypłacania środków z PPK, powinna istnieć 
możliwość skorzystania z tego rozwiązania również przez małżonków, których PPK 
będą prowadzone przez różne instytucje finansowe.

Po trzecie, brakuje reguł postępowania w przypadku rozwodów lub ustania wspól-
ności majątkowej w trakcie pobierania świadczenia małżeńskiego. Ta luka prawna 
będzie rodzić poważne problemy w prawidłowym funkcjonowaniu PPK. Tym 
bardziej że wydłuża się przeciętna długość życia oraz wzrasta aktywność polskich 
seniorów [Chłoń-Domińczak 2010].

Podsumowując zastrzeżenia wobec instytucji świadczenia małżeńskiego z PPK, 
należy stwierdzić, że instytucja ta jest ciekawym i dobrym pomysłem, ale niestety 
trudnym do prawidłowego wprowadzenia [Koczur, Szumlicz 2018]. Dlatego należy 
postulować dalsze prace nad tą formą wypłaty zgromadzonych środków, które będą 
eliminować powyższe niedociągnięcia.

Ochrona obojga małżonków przed ryzykiem długowieczności w przypadku 
wyboru świadczenia małżeńskiego również ma tymczasowy oraz ograniczony 
charakter. Ponownie kluczowe znaczenie ma wielkość zgromadzonego kapitału 
emerytalnego oraz moment rozpoczęcia pobierania świadczenia małżeńskiego. 
Jeżeli zgromadzony kapitał jest znaczny, a małżonkowie zdecydują się na późne 
rozpoczęcie wypłat (np. po 75. roku życia), to będą oni w dużym stopniu chronieni 
przed ryzykiem długowieczności. Dodatkowo poziom tej ochrony będzie wyższy 
dzięki połączeniu środków zgromadzonych przez obu małżonków oraz wyelimino-
waniu jednorazowej wypłaty 25% zakumulowanego kapitału. Na uznanie zasługuje 
zastosowanie mechanizmu wzajemnego zabezpieczania się małżonków na okres 
starości [Koczur, Szumlicz 2018].

7. Wcześniejsza wypłata środków z PPK
w przypadku poważnego zachorowania

Ustawa o PPK uwzględnia również możliwość wypłaty zgromadzonych środków 
przed osiągnięciem 60. roku życia. Pierwszym takim wyjątkiem jest wcześniejsza 
wypłata w przypadku poważnego zachorowania.

Art. 101 ustawy przewiduje wypłatę środków zgromadzonych w PPK w przypadku 
poważnego zachorowania uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka. Cel ten nie 
jest bezpośrednio związany z głównym przeznaczeniem PPK, jakim jest dodatkowe 
gromadzenie środków na okres emerytalny. Dlatego rozwiązanie to jest poddawane 
krytyce [Wojewódka 2019, s. 342].

Wcześniejsza wypłata w przypadku poważnego zachorowania ograniczona będzie 
tylko do wysokości 25% środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK. 
Powstaje pytanie, co oznacza „poważne zachorowanie”? Odpowiedź znajduje 
się w art. 2 pkt 23 ustawy o PPK. Termin „poważne zachorowanie” jest tam dość 
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szeroko zdefiniowany. Obok trwałej niezdolności do pracy uprawniającej do otrzy-
mania renty inwalidzkiej (regulowanej ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych7) wymienione są jednostki 
chorobowe, których wystąpienie będzie uprawniać do uzyskania wcześniejszej 
wypłaty środków z PPK. Co istotne, wcześniejsza wypłata środków z PPK w przy-
padku poważnego zachorowania nie będzie utrudniać uzyskania renty inwalidzkiej 
lub innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Aby dokonać wcześniejszej wypłaty w przypadku poważnego zachorowania, 
konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego oraz złożenie wniosku 
w instytucji prowadzącej rachunek PPK uczestnika.

To uczestnik PPK będzie decydował o tym, czy wcześniejsza wypłata będzie 
jednorazowa, czy też rozłożona na raty, oraz ile tych rat będzie. Informacja ta będzie 
musiała znaleźć się we wniosku. Bez względu na decyzję uczestnika o liczbie rat, 
pierwsza wypłata będzie dokonywana najpóźniej w terminie dwóch tygodni od 
złożenia wniosku oraz przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.

Wcześniejsza wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania 
nie będzie obciążona ani podatkiem dochodowym, ani składkami na ubezpieczenia 
społeczne. Dzięki temu będzie to rozwiązanie korzystniejsze niż rozwiązanie 
umowy PPK i dokonanie zwrotu całości środków przed osiągnięciem 60. roku życia 
(art. 105 w związku z art. 2 pkt 47 ustawy o PPK). W przeciwieństwie do wcześniej-
szej wypłaty środków z PPK na cele mieszkaniowe w przypadku poważnego zacho-
rowania nie będzie obowiązku oddawania do PPK wypłaconych środków.

Niektórzy przedstawiciele instytucji finansowych, które rozważają wejście na 
rynek PPK, postulują likwidację możliwości wcześniejszego wypłacania środków 
z PPK w przypadku poważnego zachorowania. Wskazują oni, że podstawowym 
celem PPK jest zbieranie kapitału na okres emerytalny, a wypłata zgromadzonych 
środków przez uczestnika przed osiągnięciem 60. roku życia to uniemożliwi. Dlatego 
warto zastanowić się, czy możliwość wcześniejszej wypłaty środków z PPK w przy-
padku poważnego zachorowania powinna zostać wyeliminowana z ustawy o PPK.

Zwolennicy eliminacji wcześniejszych wypłat z PPK argumentują, że wcześniejsze 
wypłacanie środków z rachunku będzie pozbawiać uczestnika PPK dodatkowych 
środków na okres po osiągnięciu 60. roku życia [Wojewódka 2019, s. 342]. Nie jest 
to zgodne z prawdą, ponieważ uczestnik PPK w przypadku poważnego zachorowania 
będzie mógł wypłacić jedynie 25% zgromadzonych środków (art. 101 ust. 1 ustawy 
o PPK). Pozostałe środki zgromadzone na rachunku w PPK będą wypłacane uczest-
nikowi dopiero po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Dlatego wcześniejsza 
wypłata środków w przypadku poważnego zachorowania zmniejszy wartość dodat-
kowych środków zgromadzonych na okres emerytalny, ale ich nie zniweczy.

Przeciwnicy wcześniejszej wypłaty środków w przypadku poważnego zachoro-
wania argumentują również, że występowanie poważnych problemów zdrowotnych 
nasila się wraz z wiekiem [Werpachowska 2018]. Może to prowadzić do sytuacji, 
w której największa liczba wypłat z PPK z powodu poważnego zachorowania będzie 
7 Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270.
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dokonywana przez najstarszych uczestników PPK, mających stosunkowo najwięcej 
zgromadzonych środków. Jednak eliminacja możliwości dokonania wcześniejszej 
wypłaty środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania stawiałby uczest-
ników PPK przed trudnym wyborem. Musieliby oni bowiem rozważyć, czy nie 
rozwiązać umowy o prowadzenie PPK i dokonać zwrotu całości zgromadzonych 
tam środków nawet pomimo konieczności zapłaty zryczałtowanego podatku od 
dochodów kapitałowych oraz zaległych składek na ubezpieczenia społeczne (art. 105 
w związku z art. 2 pkt 47 ustawy o PPK). Dlatego możliwość wcześniejszej wypłaty 
środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania pozwala na łagodzenie 
negatywnych konsekwencji wystąpienia poważnych chorób w rodzinie uczestnika 
PPK [Jończyk 2003]. Działanie tego mechanizmu jest społecznie pożądane i już 
tylko z tego powodu możliwość wcześniejszej wypłaty środków z PPK w przypadku 
poważnego zachorowania powinna być dopuszczalna.

Pojawiają się również argumenty, że mechanizm ten stanie się furtką do nadużyć. 
Należy podkreślić, że zgodnie z obecnym brzmieniem art. 101 ust. 1 ustawy o PPK 
będzie możliwe wielokrotne dokonywanie wcześniejszych wypłat w związku 
z wystąpieniem kolejnych poważnych chorób uczestnika, jego współmałżonka lub 
dziecka. Będzie to umożliwiać wypłatę nawet większości środków zgromadzonych 
w PPK przed osiągnięciem 60. roku życia bez konieczności zapłaty zryczałtowa-
nego podatku od dochodów kapitałowych oraz zaległych składek na ubezpieczenia 
społeczne.

Nie można wykluczyć, że część uczestników PPK będzie kierować się niskimi 
pobudkami i wypłacać zgromadzone środki, by przeznaczyć je na konsumpcję. 
Należy jednak pamiętać, że realnym celem budowy systemu PPK jest wzrost poziomu 
oszczędności Polaków, a środki zgromadzone w PPK będą własnością uczestników 
PPK. Stąd swoboda dysponowania środkami zgromadzonymi w PPK powinna być 
jak najszersza [Marczak 2016]. 

Zamierzenie to jest realizowane przez obecne rozwiązania prawne. Uczestnicy 
mają m.in. przyznane prawo do rozwiązania umowy o prowadzenie PPK (takiej 
możliwości nie mają członkowie OFE). Pod pewnymi warunkami mogą oni 
wypłacić środki zgromadzone w PPK przed osiągnięciem 60. roku życia (wypłata 
na cele mieszkaniowe, wypłata w przypadku poważnego zachorowania). Natomiast 
po osiągnięciu tego wieku uczestnicy będą dość swobodnie ustalać warunki wypłaty 
wszystkich zgromadzonych środków na rachunku w PPK (wypłata jednorazowa, 
wypłata w ratach, wypłata w formie świadczenia małżeńskiego, wypłata w formie 
świadczenia okresowego lub dożywotniego z zakładu ubezpieczeń na życie). Jako 
ostrzeżenie należy dodać, że sztywne zmuszanie uczestników do trzymania wszyst-
kich środków na rachunku w PPK do 60. roku życia może skutkować w przy-
szłości presją polityczną na zmianę prawa i wprowadzenie pełnej swobody wypła-
cania środków z PPK w dowolnym momencie. A to byłoby sprzeczne z głównym 
celem PPK i praktycznie pozbawiłoby uczestników PPK dodatkowych środków na 
okres emerytalny. Dlatego poważne zachorowanie powinno uprawniać do wypłaty 
środków zgromadzonych w PPK.
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Wypłata środków w przypadku poważnego zachorowania nie jest formą dodatko-
wego zabezpieczenia emerytalnego. Ustawodawca nie zastosował tu warunku osią-
gnięcia 60. roku życia. Podstawowe znaczenie ma tu fakt utraty zdrowia. Natomiast 
należy w tym przypadku wskazać na wyższe bezpieczeństwo finansowe uczest-
nika PPK, który ma dostęp do dodatkowych środków finansowych na zakup usług 
medycznych w ramach prywatnej opieki zdrowotnej [Barr 2010]. Wykorzystanie 
systemu PPK do poprawy ochrony zdrowia uczestników PPK i ich rodzin należy 
ocenić zdecydowanie pozytywnie.

8. Wcześniejsza wypłata środków z PPK na cele mieszkaniowe

Ustawa o PPK przewiduje możliwość dokonania wcześniejszej wypłaty zgroma-
dzonych środków z PPK na cele mieszkaniowe do 100% wartości zgromadzonych 
w PPK środków, aby pokryć wkład własny w związku z zaciągnięciem kredytu 
hipotecznego.

W erze pokryzysowej nastąpiło zaostrzenie polityki kredytowej banków. Wyrazem 
tych przemian w Polsce była zmiana Rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finan-
sowego i wprowadzenie wymogu posiadania wkładu minimalnego przy zaciąganiu 
kredytu hipotecznego. Zgodnie z wytycznymi KNF od 2014 r. minimalny wkład 
własny podnoszony był co roku o 5% [KNF 2013]. Ostatecznie podwyżki te zakoń-
czyły się z dniem 1 stycznia 2017 r., gdy minimalny wkład własny osiągnął poziom 
20% wartości kredytu hipotecznego.

W ten sposób wymóg posiadania wkładu własnego stał się dla wielu rodzin barierą 
przy zakupie własnego lokalu mieszkalnego. Aby rozwiązać ten problem i wesprzeć 
politykę mieszkaniową kolejnych rządów, ustawa o PPK przewiduje możliwość doko-
nania wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków z PPK na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 98 ustawy o PPK uczestnik może jednorazowo dokonać wypłaty do 
100% wartości zgromadzonych w PPK środków, aby pokryć wkład własny w związku 
z zaciągnięciem kredytu hipotecznego na: budowę lub przebudowę budynku miesz-
kalnego, zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu 
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycie prawa własności nieruchomości grun-
towej lub jej części, nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub 
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nierucho-
mości gruntowej, które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych 
w celu przyznania kredytu hipotecznego (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. 
o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego 
i agentami8) [Wielebska 2017]. 

Należy podkreślić, że środki wypłacone z PPK trzeba będzie zwrócić.
Aby dokonać jednorazowej wypłaty na cele mieszkaniowe, konieczne będzie 

zawarcie umowy z instytucją finansową prowadzącą PPK uczestnika. Wniosek 
o zawarcie takiej umowy uczestnik będzie składał za pośrednictwem swojego 
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 819.
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pracodawcy lub bezpośrednio w instytucji finansowej prowadzącej PPK uczestnika. 
W umowie tej będzie wskazana inwestycja, która ma być finansowana z kredytu 
hipotecznego, określone będą zasady i terminy wypłaty środków z PPK oraz zasady 
i terminy zwrotu środków do PPK. 

Wcześniejszej wypłaty środków z PPK na cele mieszkaniowe będzie można 
dokonać tylko raz. Jeżeli uczestnik posiada kilka rachunków PPK, to będzie on mógł 
wypłacić środki z jednego PPK, kilku lub nawet wszystkich PPK, ale będzie mógł 
to zrobić tylko raz.

Co najważniejsze, wcześniejsza wypłata środków z PPK na cele mieszkaniowe nie 
będzie opodatkowana ani też oprocentowana. Oznacza to, że uczestnicy będą mieli 
dostęp do niemałych środków na zakup własnego mieszkania lub budowę domu. 
W dobie niskiej inflacji brak oprocentowania tego kapitału nie będzie zbytnio odczu-
wany przez uczestnika PPK, ale po powrocie procesów inflacyjnych wcześniejsza 
wypłata środków z PPK na cele mieszkaniowe może być znacznym zmniejszeniem 
ciężaru finansowego zakupu (budowy) nieruchomości oraz spłaty zaciągniętych 
zobowiązań finansowych.

Prawo do skorzystania z wcześniejszej wypłaty środków z PPK na cele miesz-
kaniowe będzie przysługiwało tylko tym uczestnikom, którzy nie ukończyli 45 lat. 
Wynika to z faktu, że środki wcześniej wypłacone z PPK na cele mieszkaniowe trzeba 
będzie zwrócić. Termin zwrotu nie będzie mógł się rozpocząć wcześniej niż 5 lat od 
dokonania wcześniejszej wypłaty z PPK na cele mieszkaniowe. Ale nie może trwać 
dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków. Jedyną sankcją przewidzianą przez ustawę 
o PPK za brak zwrotu wcześniej wypłaconych środków jest konieczność zapłaty 
zryczałtowanego podatku od dochodów kapitałowych od niezwróconych kwot.

Podsumowując należy wskazać, że wcześniejsza wypłata środków z PPK na cele 
mieszkaniowe będzie pełnić funkcję swoistej nieoprocentowanej pożyczki. Można 
się zastanawiać, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie wcześniejszej 
wypłaty środków z PPK zastawem na rachunku PPK na poczet zaliczenia tej wartości 
jako zabezpieczenia wkładu własnego kredytu hipotecznego. W tym przypadku środki 
te pozostawałyby na rachunku PPK. Należy zakładać, że przez te 15 lat wartość zgro-
madzonych jednostek (uczestnictwa lub rozrachunkowych) systematycznie by rosła. 
Umożliwiłoby to pomnażanie zgromadzonego już kapitału emerytalnego. Jednocze-
śnie zastaw na rachunku PPK jako zabezpieczenie wkładu własnego kredytu hipo-
tecznego ułatwiałby uczestnikowi PPK nabycie pierwszej nieruchomości.

Wykorzystanie systemu PPK do wsparcia polityki mieszkaniowej należy ocenić 
pozytywnie. Dla młodych rodzin bardziej odczuwalny jest problem braku własnego 
mieszkania lub domu niż akumulacja kapitału emerytalnego. Ponadto dodanie PPK 
funkcji podobnej do tej, jaką pełnią kasy mieszkaniowe, może zwiększyć atrakcyj-
ność gromadzenia środków w PPK.

Wypłata środków na cele mieszkaniowe nie stanowi dodatkowego zabezpie-
czenia emerytalnego. Wpłacone środki trzeba zwrócić. Ponadto środki te nie mogą 
zostać wykorzystane na zakup kolejnej nieruchomości na wynajem. Brakuje tu więc 
elementu zapewniającego dodatkowy kapitał na okres emerytalny.

S. Jakubowski
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9. Wnioski

Już na etapie wprowadzania PPK pojawił się spór, czy faktycznie ta nowa forma 
„oszczędzania” środków na okres emerytalny stanowi formę dodatkowego zabez-
pieczenia emerytalnego. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że realnym 
celem systemu PPK nie jest systematyczne gromadzenie długoterminowych oszczęd-
ności. System PPK ma charakter inwestycyjny, a nie oszczędnościowy. Za wpłaty 
i dopłaty na rachunek uczestnika PPK nabywane są jednostki uczestnictwa lub 
jednostki rozrachunkowe funduszy zdefiniowanej daty. Rachunek PPK nie posiada 
cech rachunku bankowego i nie służy do przechowywania środków pieniężnych. 
Realnym celem systemu PPK jest systematyczne gromadzenie środków i ich inwe-
stowanie z przeznaczeniem na wypłatę po spełnieniu warunków ustawowych przez 
uczestnika PPK. 

Bliższa analiza zasad funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych, 
a w szczególności dopuszczalnych form wypłat zgromadzonych środków, prowadzi 
do wniosku, że uczestnictwo w PPK chroni przed indywidualnym ryzykiem 
długowieczności, ale w ograniczonym stopniu. Weryfikuje to hipotezę badawczą. 
Nie wszystkie przewidziane przez prawo formy wypłat środków z PPK chronią 
uczestnika przed indywidualnym ryzykiem długowieczności i jego finansowymi 
konsekwencjami.

Wybór domyślnej formy wypłaty w 120 ratach nie chroni uczestnika przed nega-
tywnymi skutkami indywidualnego ryzyka długowieczności, jeżeli rozpocznie on 
dokonywanie wypłat niedługo po osiągnięciu 60. roku życia. Natomiast przesu-
nięcie momentu rozpoczęcia pobierania świadczeń w tej formie na 70. lub 75. rok 
życia znacząco podnosi poziom ochrony emerytalnej. Przy średniej długości życia 
w Polsce zbliżającej się do 80 lat wyczerpanie środków zgromadzonych w ramach 
PPK dopiero w momencie osiągnięcia 80. lub 85. roku życia oznacza, że przeciętny 
uczestnik PPK ma szansę otrzymywania świadczenia z PPK aż do śmierci. Podobny 
efekt można uzyskać, zwiększając liczbę rat do 240 lub nawet 300, chociaż w tym 
przypadku odbije się to na wysokości miesięcznych rat. Konieczność dokonania 
podobnych wyborów pojawi się przed uczestnikami, którzy wybiorą formę wypłaty 
transferowej na lokatę. Jest to kolejny przykład tego, jak realne procesy społecz-
no-ekonomiczne motywują do wydłużania aktywności zawodowej oraz opóźniania 
deakumulacji zgromadzonego kapitału emerytalnego.

W przypadku jednorazowej wypłaty całości zgromadzonych środków ciężko jest 
mówić o jakimkolwiek zabezpieczeniu przed indywidualnym ryzykiem długowiecz-
ności. Zgromadzone jednostki uczestnictwa zostają umorzone, a ich równowartość 
zostaje wypłacona uczestnikowi PPK. To od decyzji wypłacającego będzie zależeć, 
kiedy i jak zostaną skonsumowane środki pieniężne pochodzące z wypłaty. 

Najpełniejszą ochronę uczestnika PPK przed indywidualnym ryzykiem długo-
wieczności gwarantuje wykorzystanie zgromadzonych środków na nabycie renty 
dożywotniej w zakładzie ubezpieczeń. Świadczenie to jest wypłacane uczestnikowi 
do momentu jego śmierci bez względu na to, czy okres ten będzie trwał nawet kilka-
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dziesiąt lat. Problem może stanowić poziom tego dodatkowego zabezpieczenia. 
Tylko uczestnicy, którzy zgromadzili duży kapitał emerytalny i rozpoczęli pobie-
ranie renty dożywotniej dużo później niż zaraz po osiągnięciu 60. roku życia, będą 
otrzymywać świadczenie o istotnej wysokości.

Ochrona uczestnika przed indywidualnym ryzykiem długowieczności w przy-
padku wyboru świadczenia małżeńskiego również ma tymczasowy oraz ograniczony 
charakter. Ponownie kluczowe znaczenie ma wielkość zgromadzonego kapitału 
emerytalnego oraz moment rozpoczęcia pobierania świadczenia małżeńskiego. 
Przy wyborze tej formy świadczenia poziom ochrony będzie nieco wyższy dzięki 
połączeniu środków zgromadzonych przez obu małżonków oraz wyeliminowaniu 
jednorazowej wypłaty 25% zakumulowanego kapitału. Na uznanie zasługuje próba 
zastosowania mechanizmu wzajemnego zabezpieczania się małżonków na okres 
starości.

Jednocześnie należy z uznaniem przyjąć starania ustawodawcy o to, by wprowa-
dzić do systemu PPK mechanizmy umożliwiające uczestnikom PPK wykorzystanie 
zgromadzonych środków przed osiągnięciem 60. roku życia w kluczowych dla ich 
życia sytuacjach (nabycie własnego miejsca zamieszkania, poważne zachorowanie). 
Mechanizmy te niewątpliwie przyczynią się do większej stabilności uczestnictwa 
w PPK i ograniczą liczbę rozwiązywanych rachunków PPK. Uczestnik ma bowiem 
prawo do rozwiązania umowy i dokonania zwrotu środków zgromadzonych na jego 
rachunku. Wiąże się to co prawda z koniecznością zwrotu wpłaty powitalnej oraz 
dopłat rocznych, jak również przekazaniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
30% środków pochodzących z wpłat dokonanych przez podmiot zatrudniający oraz 
obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Ale w przy-
padku poważnych problemów życiowych, nieprzewidzianych przez ustawę o PPK, 
uczestnik ma prawo do skorzystania ze zgromadzonego kapitału również w ten 
sposób.

Ostatecznym argumentem przemawiającym na korzyść systemu PPK jest prawo 
do dziedziczenia zgromadzonych środków. W przypadku śmierci uczestnika PPK 
rodzina lub inne osoby wskazane korzystają z zabezpieczenia finansowego, jakim 
jest kapitał zgromadzony na rachunku nieżyjącego uczestnika PPK. Oznacza to, że 
gromadzenie środków w PPK zwiększa bezpieczeństwo finansowe nie tylko samego 
uczestnika, ale również jego najbliższych.

Docelowo system ten ma być prawie powszechny (uczestnictwo na poziomie 
około 75% osób zatrudnionych w Polsce). A to oznacza, że spora część osób zatrud-
nionych, która obecnie nie ma większych oszczędności i praktycznie wykluczona 
jest z korzystania z rynków finansowych, dostanie szansę akumulowania kapitału 
na okres emerytalny. Niewątpliwie przyczyni się to do podniesienia poziomu ich 
bezpieczeństwa finansowego.

S. Jakubowski
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Pension benefits from employee capital plans
Abstract. By virtue of the Act of 4 October 2018 on employee capital plans, Poland 
is implementing a new form of the occupational pension program. All entities employing at least 
one employee will be obliged to introduce an Employee Capital Plan (ECP). At the same time, 
all employees who are subject to compulsory retirement and pension insurances in Poland 
will have to choose if they want to opt-out from the ECP. Thus, Employee Capital Plans 
are supposed to be a common, voluntary and private long-term saving system for employees. 
The officially declared purpose of the implementation of ECP is to increase the financial 
security of participants during the retirement period. The key element for achieving this 
goal is the pension benefit from the ECP. The main purpose of this article is to describe 
the forms of pension benefits from ECP. The second goal is the evaluation of protection 
provided by participation in ECP. This part of the analysis is focused on individual longevity 
risk and its negative financial impact for individual members of ECP. The primary premise 
to get the ECP pension benefit is reaching the age of 60. This allows the individual member 
of the ECP to choose the preferred form of ECP pension benefit. The legal forms of ECP 
pension benefits are payment in instalments, a single payment, annuity, marriage benefit, 
transfer payment. The secondary premise to get ECP benefit is a serious illness. Participant 
does not have to be 60 years old to be entitled to this benefit. The tertiary premise for the ECP 
benefit is taking out a mortgage. This legal form of ECP benefit is limited only to individual 
participants who are not older than 45 years. The study is based on the method of economic 
analysis of law. 

Keywords: pension, pension benefit, pension market, Employee Capital Plan, pension 
security.
JEL Codes: G23, J32, J26, K31.
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Istniejące od wieków rozwiązania zabezpieczające byt osób starszych były i są 
bardzo zróżnicowane. Już w starożytnym Rzymie dbano o los weteranów wojen-
nych [Szaleniec 2006], zaś wskutek rewolucji przemysłowej, pod koniec XVIII 
wieku powstawały pierwsze zawodowe organizacje zabezpieczające potrzeby tak 
ich członków, jak również ich rodzin (na wypadek kalectwa, chorób czy śmierci 
głównego żywiciela rodziny). Następował także dalszy rozwój opieki i form 
pomocy dla ludzi starych [Nawrocka-Szczerbik 2007]. Nie było to jednak tożsame 
z powszechnym dostępem do świadczeń – pomoc otrzymywali nieliczni [Olejnik 
2016]. Również we współczesnym świecie istniejące rozwiązania ekonomiczno-
prawne w systemach zabezpieczenia emerytalnego są bardzo zróżnicowane, co m.in. 
powoduje uprzywilejowanie pewnych grup w stosunku do innych. 

Analizę systemów zabezpieczenia emerytalnego – uwzględniającą obok wpływu 
państwa i rynku na te systemy również przywileje emerytalne – przeprowadził m.in. 
G. Esping-Andersen [2010, s. 117–118]. Bazując na danych empirycznych, wyróżnił 
on systemy: korporatystyczne, w których w istotnym stopniu rozwinięte są przywi-
leje emerytalne dotyczące wybranych grup zawodowych, szczególnie pracowników 
służb cywilnych; rezydualne, w których pracownikom wybranych grup zawodowych 
ogranicza się przywilej, oraz uniwersalistyczne, w których przywileje emerytalne są 
w znacznym stopniu ograniczane. Należy także dodać, że zwolennicy państwowych 
systemów emerytalnych wskazują, że rozwiązania przyjęte w obszarze zabezpie-
czenia emerytalnego powinny mieć charakter uniwersalny i obejmować w równym 
stopniu wszystkich obywateli (bez tworzenia przywilejów emerytalnych) [Rothstein, 
Uslaner 2005; Esping-Andersen 2010].

Dotychczasowe badania w obszarze zabezpieczenia starości prowadzone w Polsce 
przez wielu naukowców stosunkowo rzadko dotyczyły wszechstronnej analizy 
problemu przywilejów emerytalnych. Przykładowo w opublikowanych w ostatnich 
latach monografiach naukowych dotyczących ekonomii emerytalnej autorzy skupiali 
się m.in. na: dodatkowym systemie emerytalnym w Polsce [Rutecka 2014], adekwat-
ności, efektywności i redystrybucji w ramach systemów emerytalnych [Chybalski 
1 Kontakt z autorką: Iwona Olejnik (ORCID: 0000-0002-2019-0580), Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, Instytut Marketingu, Katedra Badań Rynku i Usług, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, 
e-mail: iwona.olejnik@ue.poznan.pl.
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2016], zachowaniach gospodarstw domowych w zakresie zabezpieczenia emerytal-
nego [Olejnik 2016], zarządzaniu ryzykiem w pracowniczych programach emery-
talnych [Szczepański, Brzęczek 2016], wieku emerytalnym [Chybalski 2018], efek-
tywności inwestycyjnej indywidualnych kont emerytalnych [Dopierała 2018] czy 
prawno-finansowych aspektach koncepcji zabezpieczenia emerytalnego [Sowiński 
2019]. Recenzowana w niniejszym artykule monografia z całą pewnością w istotnym 
zakresie wypełnia tę lukę badawczą.

1. Ocena ogólna

Recenzowana monografia zatytułowana Przywileje w zabezpieczeniu na starość 
w Polsce wydana została przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Chociaż problematyka szeroko rozumianego zabezpieczenia starości 
staje się coraz częściej przedmiotem badań naukowych, to należy podkreślić, że 
jeszcze do końca XIX wieku pozostawała ona na marginesie nauk ekonomicznych. 
Równocześnie warto zauważyć, że problem badawczy, wokół którego Damian 
Walczak koncentruje swoje rozważania – przywileje w zabezpieczeniu na starość 
w Polsce – nie doczekał się do tej pory tak kompleksowego opracowania. Przy-
wileje emerytalne, analizowane w kontekście finansów publicznych i osobistych 
czy też rynku pracy, to zagadnienie bardzo ważne i aktualne, o istotnym potencjale 
eksploracyjnym. 

W ocenianej książce podjęto udaną próbę wyjaśnienia problematyki przywilejów 
w zabezpieczeniu na starość w Polsce oraz określenia skutków ekonomicznych, 
przede wszystkich finansowych, obowiązywania tychże. Jak wspomniano, przed-
stawiono wpływ przywilejów emerytalnych nie tylko na decyzje oszczędnościowe 
gospodarstw domowych, ale także na finanse publiczne i rynek pracy. Szczególnie 
interesujące i godne podkreślenia są zaprezentowane w pracy wyniki obszernych 
badań empirycznych. Autor korzysta zarówno z badań własnych o charakterze pier-
wotnym, jak i z licznych źródeł wtórnych. Zaprezentowany we Wstępie monografii 
proces badawczy to swoista, fascynująca, jednocześnie niekiedy mozolna, trian-
gulacja wielu metod pozyskiwania danych. Damian Walczak przedstawił bowiem 
w swojej książce nie tylko wyniki unikatowych i ogólnopolskich badań ilościowych 
(przeprowadzonych metodą wywiadów telefonicznych na próbie 1000 osób) oraz 
badań jakościowych (prowadzonych z wykorzystaniem indywidualnych wywiadów 
pogłębionych na próbie 10 celowo dobranych osób), ale także dane uzyskane 
w efekcie przesyłania zapytań do różnorakich instytucji (ministerstw, wojskowych 
biur emerytalnych, Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i wielu 
innych) w ramach dostępu do informacji publicznej. 
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2. Ocena układu i zawartości monografii

Omawiana pozycja – o przede wszystkim charakterze empirycznym – składa 
się z sześciu rozdziałów. W pierwszym autor prezentuje i porządkuje teoretyczne 
podstawy terminologiczne problematyki przywilejów w zabezpieczeniu starości. 
Przedstawia m.in. znaczenie solidaryzmu i ekwiwalentności, traktując je jako dwie 
przeciwstawne zasady kształtowania idei zabezpieczenia starości. Wskazuje także 
na istniejące w Polsce równolegle rozwiązania zabezpieczające starość obywateli: 
system powszechny, zaopatrzeniowy oraz rolniczy. 

Rozdział drugi nosi tytuł Przywileje emerytalne w Polsce. Zgodnie z jego brzmie-
niem autor dokonuje prezentacji genezy przywilejów emerytalnych w Polsce. 
Zauważa, że przywileje są głęboko zakorzenione w historii zabezpieczenia emery-
talnego. Przedstawia je w odniesieniu do ich klasyfikacji, charakterystyki oraz 
przyczyn obowiązywania. Oprócz podejścia historycznego w swoich analizach 
autor uwzględnia także aspekty polityczne oraz prawne. Wskazuje, że przywileje 
sprowadzają się do następujących aspektów: wieku uprawniającego do otrzymania 
świadczenia, wymiaru składki i wysokości świadczenia. Podkreśla przy tym, że 
w uregulowaniach prawnych ważniejszy od wieku jest staż ubezpieczeniowy, który 
związany jest z wykonywanym zawodem (podczas gdy de facto przywileje powinny 
być związane z charakterem wykonywanych czynności). W omawianym rozdziale 
autor wykazuje także, że sposób wyliczania świadczenia nie jest związany ze zgro-
madzonym (wyliczonym) wkładem, wynika raczej z polityki oraz historii danego 
świadczenia. 

W kolejnej części monografii autor przedstawia charakterystykę przywilejów 
emerytalnych w kontekście ich związku z finansami publicznymi (państwa) oraz 
finansami osobistymi. Można jedynie w tym miejscu sformułować sugestię pod 
adresem autora, aby w ewentualnych dalszych edycjach monografii wykorzystał 
szerszy zakres czasowy prezentowanych i analizowanych danych. Syntetyczna 
analiza wydatków na świadczenia emerytalne, np. z budżetu państwa, obejmująca 
zdecydowanie dłuższy okres niż tylko 3–4 lata byłaby prawdopodobnie bardziej 
interesująca. Szczególnie ciekawe są analizy dotyczące skutków funkcjonowania 
przywilejów emerytalnych dla finansów osobistych w kontekście adekwatności 
dochodowej. Z zaprezentowanych w rozdziale analiz wynika, że najniższe świad-
czenia otrzymują rolnicy, najwyższe – prokuratorzy i sędziowie. Warto przy tym 
dodać, że świadczenia rolników (poprzez zupełny brak związku między pobieraną 
składką a otrzymywanym świadczeniem) absolutnie nie zapewniają adekwatności 
konsumpcyjnej, w przeciwieństwie do świadczeń otrzymywanych z systemu zaopa-
trzeniowego. W rozdziale tym zostały przedstawione także wyniki badań przepro-
wadzonych wśród Polaków. Potwierdziły one m.in. jedną z hipotez postawionych 
w pracy – dotyczącą konieczności ograniczania tych przywilejów emerytalnych, 
które wpływają na różnice dochodowe po zakończeniu aktywności zawodowej. 

W rozdziale czwartym swoje rozważania autor poświęca przywilejom pozaeme-
rytalnym. W pierwszej kolejności zaprezentowane zostały przywileje związane 
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z wiekiem (dodatek pielęgnacyjny oraz świadczenia honorowe dla stulatków), 
następnie zaś – pozostałe przywileje (w tym: renta rodzinna, renta z tytułu niezdol-
ności do pracy, świadczenie olimpijskie, świadczenia dla kombatantów i weteranów 
oraz deputat węglowy). 

W ostatnich dwóch rozdziałach autor skupia się na skutkach, jakie przywileje 
wywierają na rynek pracy oraz proces tworzenia dodatkowych oszczędności na zabez-
pieczenie starości. W przypadku analiz dotyczących związku przywilejów z rynkiem 
pracy autor podkreślił, że przywileje wpływają m.in. na: wycofywanie się z tego 
rynku osób młodych i nierzadko jeszcze zdolnych do pracy (np. pracownicy służb 
mundurowych, którzy po 25 latach, a do 2012 r. po 15 latach służby mogą przechodzić 
na emeryturę), wzrost kosztów pracy osób aktywnych zawodowo, rozwój tzw. szarej 
strefy czy łączenie okresów ubezpieczenia z poszczególnych systemów. Analizując 
wpływ przywilejów na finanse osobiste, autor wskazuje, że poziom oszczędności 
zgromadzonych przez osoby uprzywilejowane koreluje z poziomem zabezpieczenia 
gwarantowanego przez państwo. Osoby, które spodziewają się większych świad-
czeń, oszczędzają mniej, niż osoby, które oczekują niższych świadczeń. 

W monografii zaprezentowane zostały także rekomendacje niezbędnych zmian 
w analizowanym obszarze. Przedstawione postulaty na przyszłość dotyczą m.in. 
konieczności reformy systemowej porządkującej regulacje prawne ograniczające 
lub likwidujące przywileje emerytalne czy też niezbędnych zmian w zakresie wypłat 
świadczeń emerytalno-rentowych w systemie zaopatrzeniowym.

3. Uwagi końcowe

Podsumowując, recenzowane opracowanie przygotowane zostało z ogromną 
znajomością przedmiotu badań, szczególnie w zakresie uregulowań prawnych 
i rozwiązań ekonomicznych. Bardzo wysoko oceniam wybór tematyki przeprowa-
dzonych unikalnych badań i analiz, a także ich interdyscyplinarny – ekonomicz-
no-prawny – charakter. Przywileje w zabezpieczeniu starości jak dotychczas nie 
doczekały się w polskiej literaturze przedmiotu tak szerokiego ujęcia, bazującego 
na rzetelnych analizach, zaś wnioski uzyskane z badań niewątpliwie stanowić mogą 
podstawę do modyfikacji przywilejów w systemach emerytalnych. Rozważania 
zawarte w ocenianej książce stanowią moim zdaniem bardzo istotny głos w dyskusji 
na temat przekształceń w systemie szeroko rozumianych przywilejów w zabezpie-
czeniu na starość. 

Monografia jest wartościowym opracowaniem, które nie tylko wzbogaca dotych-
czasowy stan wiedzy na temat zabezpieczenia emerytalnego, ale także może być 
cennym źródłem informacji dla kreatorów polityki społecznej, rynku pracy i insty-
tucji finansowych. Polecam jej lekturę także teoretykom rynku pracy, polityki 
społecznej oraz studentom kierunków ekonomicznych i prawnych. 
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