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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.
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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.

Keywords: settlement, court settlement, civil dispute, compensation, insurance company.
JEL Codes: K41, K12, K13, K15.

O skutkach zawarcia ugody pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczonym sprawcą...


