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I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Mateusz Kosmol

Wybrane zagadnienia ubezpieczenia ochrony prawnej w świetle 
orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości 
(2010–2015) 

Przedmiotem artykułu jest próba zebrania najważniejszych orzeczeń niemieckiego Federalnego 
Trybunału Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof) z ostatnich sześciu lat, dotyczących ubezpiecze-
nia ochrony prawnej. 

Autor dokonał przeglądu i omówił w artykule wybrane orzeczenia, kierując się doniosłością 
omawianej problematyki. Największy nacisk położony został na rok 2014, w którym zapadło 
wiele istotnych wyroków. Autor prezentuje omawianą judykaturę syntetycznie, bez odwoływa-
nia się do zawiłych stanów faktycznych będących przedmiotem rozstrzygnięć Sądu. 

Słowa kluczowe: ubezpieczenie ochrony prawnej, system niemiecki, orzecznictwo niemieckiego 
Federalnego Trybunału Sprawiedliwości.

Wprowadzenie
Ubezpieczenie ochrony prawnej na polskim rynku pojawiło się parę lat temu, jednak dopiero 

teraz zauważa się jego rozwój. W okresie wcześniejszym nie było bowiem praktycznej możli-
wości ekspansji tego rodzaju ubezpieczenia według zasad rynkowych. Szukając państwa, które 
mogłoby posłużyć za wzór przy wprowadzaniu stosownych rozwiązań w Polsce, należy zwrócić 
się ku Niemcom, które uchodzą za modelowy wręcz przykład funkcjonowania tego typu ubez-
pieczenia1. Warto zatem poświęcić uwagę bogatej doktrynie i judykaturze tego kraju. 

Do dnia 28 lipca 1994 r. ubezpieczyciele niemieccy mogli zawierać umowy ubezpieczenia 
jedynie na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia, zatwierdzonych przez organ nad-
zoru Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV), którego funkcję od dnia 1 maja 
2002 r. przejął Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Od dnia 29 lipca 1994 r. 
– w związku z harmonizacją i liberalizacją prawa prywatnego w ramach wspólnego rynku Unii 
Europejskiej – niemieccy ubezpieczyciele mają prawo zawierania umów ubezpieczenia na pod-
stawie opracowanych przez siebie ogólnych warunków ubezpieczenia, których postanowienia 

1 S. Szmak, Ubezpieczenia ochrony prawnej w systemie niemieckim – wybrane problemy, „Wiadomości Ubezpie-
czeniowe” 2014, nr 2, s. 87.
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nie wymagają już zatwierdzenia przez organ nadzoru2. W związku z powyższym w Republice 
Federalnej Niemiec funkcjonuje aktualnie znaczna liczba wariantów ogólnych warunków ubez-
pieczenia ochrony prawnej. Każdy ubezpieczyciel opracowuje swoje zasady, jednakże bardzo 
często odwołują się one do modelowych wzorców, opracowywanych przez niemieckie stowa-
rzyszenie ubezpieczycieli Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)3. 
Stowarzyszenie to, zrzeszające aż 460 ubezpieczycieli działających na terenie Niemiec, dba 
o rozwój ogólnych warunków ubezpieczenia oraz opracowuje nowe ich wersje4. Najnowsza wer-
sja pochodzi z 2012 r.5

Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia ochrony prawnej (ARB – Allgemeine Be-
dingungen für die Rechtsschutzversicherung) muszą pozostawać w zgodzie z przepisami 
ustawowymi, a w szczególności z ustawą o umowie ubezpieczenia Gesetz über den Versiche-
rungsvertrag (VVG – Versicherungsvertragsgesetz). Regulacja ubezpieczenia ochrony prawnej 
znajduje się w rozdziale drugim VVG i obejmuje paragrafy 125 do 129 ustawy. Powyższy stan 
sprawia, że znaczna część postanowień wzorcowych ogólnych warunków ubezpieczenia może 
zostać uznana przez niemieckie sądy za bezskuteczne. Gdy takie orzeczenie staje się prawo-
mocne, jego oddziaływanie na podmioty ubezpieczone przybiera często znaczne rozmiary, gdyż 
ogólne warunki poszczególnych ubezpieczycieli stanowią zazwyczaj powtórzenie postanowień 
modelowego wzorca. W związku z powyższym wskazana jest analiza najnowszych orzeczeń nie-
mieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH – Bundesgerichtshof), kształtujących 
w znacznej mierze warunki funkcjonowania ubezpieczenia ochrony prawnej w systemie nie-
mieckim. 

Wybór ostatnich sześciu lat podyktowany jest próbą uchwycenia kierunku ewolucji judykatury 
niemieckiej w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej oraz przedstawienia wyników w synte-
tycznej publikacji. Orzeczenia zostały subiektywnie zebrane przez autora, w ramach wybranych 
kryteriów tematycznych. Na marginesie należy zaznaczyć, że selekcja rozstrzygnięć Federalnego 
Trybunału Sprawiedliwości została dokonana na potrzeby i w ramach ograniczeń redakcyjnych 
niniejszego opracowania, zatem z niektórych lat przywoływanych jest niewiele, a z innych znacz-
nie więcej rozstrzygnięć. Wynika to w znacznej mierze z faktu, że bardzo duża część istotnych 
spraw została prawomocnie rozstrzygnięta już na poziomie sądów niższych instancji. Jako przy-
kłady takich orzeczeń podać można uznanie przez Oberlandesgericht w Kolonii, że z uwagi na 
zasady współżycia społecznego (Treu und Glauben) niezawinione niedotrzymanie umownego 
terminu zgłoszenia szkody przez ubezpieczonego nie powinno być powodem wyłączenia obo-
wiązku ubezpieczyciela do spełnienia świadczenia6, czy rozstrzygnięcie przez Oberlandesgericht 
w Hamm, iż z uwagi na zasady współżycia społecznego, pomimo taryf ustawowych regulujących 
wynagrodzenie profesjonalnych pełnomocników, w pewnych okolicznościach adwokat powinien 
poinformować swojego zleceniodawcę o wysokości przewidywanego w danej sprawie honora-
rium (wynagrodzenie adwokata w przywoływanym stanie faktycznym miało wynieść 240 204,09 
euro)7. W związku z powyższym w niektórych latach tylko pojedyncze orzeczenia Federalnego 
Trybunału Sprawiedliwości miały większe znaczenie. 

2 S. Szmak, op. cit., s. 87.
3 H. Plote, Rechtsschutzversicherung, C.H. Beck, München 2010, s. 15.
4 http://www.gdv.de/ueber-uns/ (dostęp: 24.09.2015).
5 http://www.gdv.de/downloads/versicherungsbedingungen/rechtsschutzversicherung/ (dostęp: 24.09.2015).
6 Wyrok Oberlandesgericht w Kolonii z dnia 26 marca 2013 r. (9 U 75/12, NJW 2013, 32).
7 Wyrok Oberlandesgericht w Hamm z dnia 25 października 2012 r. (28 U 233/09, AnwBl 2013, 665).
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1. Problematyka wynagrodzenia adwokata 
1.1. Wynagrodzenie adwokata działającego we własnej sprawie

Istotne orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości zostało podjęte w dniu 
10 listopada 2010 r.8 Rozstrzygnięto w nim zasadniczą kwestię dotyczącą spoczywającego na ubez-
pieczycielu obowiązku zapłaty wynagrodzenia dla adwokata działającego we własnej sprawie. 
W ramach danego stanu faktycznego zadano pytanie, czy ubezpieczony adwokat, który w sprawie 
cywilnej działa samodzielnie w celu realizacji swoich prawnych interesów i ponosi w związku z tym 
wydatki, powinien oprócz kosztów sądowych uzyskać od ubezpieczyciela również pokrycie ustawo-
wo należnego wynagrodzenia za dokonywane czynności. Problem był istotny, gdyż w Niemczech 
wynagrodzenie w sprawach cywilnych zależne jest od wartości przedmiotu sporu i może osiągać 
stosunkowo znaczne kwoty. Podstawę prawną wynagrodzenia stanowi ustawa o wynagradzaniu 
adwokatów9. Do czasu przywoływanego wyroku omawiana problematyka nie znalazła rozstrzy-
gnięcia w orzecznictwie. Federalny Trybunał Sprawiedliwości uznał ostatecznie, że adwokatowi 
należy się pełne wynagrodzenie za działanie we własnym imieniu. W powyższy sposób należy od 
momentu uprawomocnienia się przywoływanego orzeczenia interpretować § 5 ust. 1 lit. a zd. 1 
ogólnych warunków ubezpieczenia ochrony prawnej z 1994 r. (ARB 94). Powyższą wykładnię postu-
lowano od dłuższego czasu w literaturze10 i spotkała się ona z pozytywnym odbiorem środowiska 
prawniczego. Nowsze wyroki sądów niższej instancji potwierdzają przyjętą wykładnię Sądu11.

1.2. Wynagrodzenie adwokata niewynikające z taryf powszechnie obowiązujących 
W wyroku BGH z dnia 16 października 2014 r.12 stwierdzono, że niemożliwe jest zaliczenie 

wynagrodzenia adwokata do kosztów procesu, jeżeli wynika ono z porozumienia umownego 
pomiędzy ubezpieczonym i jego pełnomocnikiem, a nie z powszechnie obowiązujących taryf 
(Geschäftsgebühr). W takim wypadku ustalone wynagrodzenie ma swoją podstawę w umo-
wie, a nie opiera się na sumach wynikających z ustawy o wynagradzaniu adwokatów (RVG 
– Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Powyższe stwierdzenie oznacza, że ustalone honorarium 
pełnomocnika nie ma adekwatnego podłoża prawnego pozwalającego na jego zwrot przez ubez-
pieczyciela, nawet gdyby ustalenie wynagrodzenia było dokonane zgodnie z prawem. Według 
Trybunału niemożliwe jest zaliczenie fikcyjnej kwoty wynikającej z RVG. Podobne zapatrywanie 
na omawiany problem prezentowano już w literaturze niemieckiej13. Oberlandesgericht w Ham-
burgu powołał się na powyższe stanowisko BGH jeszcze w 2014 r.14 

1.3. Wynagrodzenie adwokata przy rozdziale postępowania sądowego
Orzeczenie BGH z dnia 24 września 2014 r.15 wprowadziło ciekawą konstrukcję. Po rozdziele-

niu postępowania na podstawie § 145 ust. 1 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego16 

8 IV ZR 188/08, NJW 2011, 232.
9 Ustawa z dnia 5 maja 2004 r. o wynagradzaniu adwokatów, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, obowiązująca 
wersja po wejściu w życie nowelizacji z dnia 17 lipca 2015 r. (BGBl. I S. 718, 788, ze zm.).
10 H. Bühren (Hrsg.), Handbuch Versicherungsrecht, Deutscher Anwaltenverlag, Bonn 2009, s. 340.
11 Por. wyrok Amtsgericht w Münster z dnia 9 lutego 2011 r. (60 C 4389/10, NJW-RR 2011, 760) oraz wyrok Obe-
rlandesgericht w Kolonii z dnia 4 sierpnia 2015 r. (9 U 82/14, openJur 2015, 17096).
12 III ZB 13/14, openJur 2014, 26112.
13 W. Gerold et al., Rechtsanwaltsvergütungsgesetz: Kommentar, C.H. Beck, München 2013, s. 980.
14 Wyrok Oberlandesgericht w Hamburgu z dnia 16 grudnia 2014 r. (8 W 131/14, openJur 2015, 2095).
15 IV ZR 422/13, MDR 2014, 1414.
16 Ustawa z dnia 12 września 1950 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Zivilprozessordnung, obowiązująca wer-
sja po wejściu w życie nowelizacji z dnia 8 lipca 2014 r. (BGBl. I S. 3202, ze zm.).



8

wynagrodzenie pełnomocnika podlegające pokryciu przez ubezpieczyciela oblicza się na podsta-
wie uwagi wstępnej 3 ust. 4 zd. 1 RVG-Vergütungsverzeichnis17 w wersji obowiązującej do dnia 
31 lipca 2013 r. odrębnie dla każdego postępowania, biorąc za podstawę nr 3100, uwaga wstęp-
na 3 ust. 2 RVG-Vergütungsverzeichnis. Wynagrodzenie to powinno jednak zostać obliczone 
stosunkowo, przy uwzględnieniu stosunku wartości przedmiotu sporu danego wyodrębnionego 
postępowania do wartości przedmiotu sporu początkowego całościowego postępowania. W oma-
wianym orzeczeniu pełnomocnicy procesowi domagali się pełnego ustawowego wynagrodzenia 
za reprezentację w ramach obydwu procesów, mimo że nie powinno ono im przysługiwać, a być 
każdorazowo stosunkowo zmniejszone. W związku z nieprecyzyjnym brzmieniem przepisów RVG 
w praktyce problem pojawiał się przede wszystkim przy zaliczaniu honorarium za reprezentację 
pozasądową do końcowych kosztów powstałych po rozdziale procesów. Poprzez przywoływane 
orzeczenie Trybunał rozwiał te wątpliwości, nakazując proporcjonalne zaliczanie kwot.

1.4. Zwrot opłaty za wysyłkę akt
Dość szczegółową kwestię poruszono w wyroku Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 

10 lipca 2011 r.18, w którym pochylono się nad problemem ryczałtowej opłaty za wysyłkę akt (Ak-
tenversendungspauschale). Według § 28 ust. 2 niemieckiej ustawy o kosztach sądowych19 oraz 
§ 107 ust. 5 ustawy o wykroczeniach20 do poniesienia ryczałtowej opłaty za wysyłkę akt zobo-
wiązana jest osoba, która składa wniosek o dokonanie tych czynności (Antragserklärung). Taką 
osobą jest najczęściej adwokat prowadzący daną sprawę w imieniu ubezpieczonego. Omawiana 
opłata podlega w związku z działalnością profesjonalisty podatkowi VAT w myśl § 10 ust. 1 usta-
wy o podatku od wartości dodanej21. Sąd zważył, czy ubezpieczyciel powinien być zobowiązany 
do pokrycia poniesionej przez pełnomocnika ubezpieczonego opłaty za wysyłkę akt oraz czy 
należy tego dokonać wraz z poniesionym podatkiem VAT. Według opinii Sądu taka opłata należy 
do wydatków adwokata poniesionych w celu realizacji interesów mocodawcy, co koresponduje 
z § 1 oraz 5 ust. 1 ARB 2002, oraz powinna zostać pokryta przez ubezpieczyciela wraz z należnym 
podatkiem VAT opłaconym przez pełnomocnika. 

2. Problematyka przeniesienia roszczeń
2.1. Przeniesienie roszczeń wynikających z polisy ubezpieczeniowej 

W orzeczeniu z dnia 12 października 2011 r.22 BGH zajął się omówieniem kwestii przeniesienia 
roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia ochrony prawnej. Ubezpieczonemu przysługuje 
wobec ubezpieczyciela roszczenie o zwolnienie go od obowiązku świadczenia wobec podmiotu 
trzeciego (Freistellungsanspruch). W ramach zawartej umowy ubezpieczenia to ubezpieczyciel, 
w sytuacji aktualizacji danych obowiązków prawnych po stronie ubezpieczonego, jest zobowią-
zany do świadczenia wobec osoby trzeciej. Ubezpieczyciel działa wówczas bezpośrednio wobec 
uprawnionego, a ubezpieczony staje się wolny od obowiązków. W przywoływanym wyroku 

17 Załącznik 1 do § 2 ust. 2 RVG.
18 IV ZR 49/09, VersR 2011, 877.
19 Ustawa z dnia 5 maja 2004 r. o kosztach sądowych, Gerichtskostengesetz, obowiązująca wersja po wejściu 
w życie nowelizacji z dnia 29 czerwca 2015 r. (BGBl. I S. 154 z późn. zm.).
20 Ustawa z dnia 24 maja 1968 r. o wykroczeniach, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, obowiązująca wersja po 
wejściu w życie nowelizacji z dnia 13 maja 2015 r. (BGBl. I S. 602 z późn. zm.).
21 Ustawa z dnia 26 listopada 1979 r. o podatku od wartości dodanej, Umsatzsteuergesetz, obowiązująca wersja 
po wejściu w życie nowelizacji z dnia 22 grudnia 2014 r. (BGBl. I S. 386 z późn. zm.).
22 IV ZR 163/10, VersR 2012, 230.
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stwierdzono, iż przeniesienie przez ubezpieczonego przysługującego mu wobec ubezpieczyciela 
roszczenia o zwolnienie od obowiązku świadczenia nie może skutecznie wystąpić ze względu na 
§ 399 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch) oraz § 108 ust. 1 VVG. 
Przepis kodeksu cywilnego bowiem pośrednio, a niemieckiej ustawy ubezpieczeniowej bezpo-
średnio, zakazuje takiej praktyki. Trybunał zaakcentował jednak, iż przeniesienia powyższego 
roszczenia można dokonać, ale wyłącznie na rzecz samego wierzyciela, co czyni takie działanie 
w praktyce mało atrakcyjnym.

Natomiast zgodnie z § 17 ust. 7 ARB 95 oraz ARB 2000 ubezpieczony może dokonać cesji rosz-
czeń należnych mu z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej tylko za uprzednią 
pisemną zgodą ubezpieczyciela. Oznacza to, że możliwe jest ich przeniesienie już na poziomie 
ogólnych warunków ubezpieczenia ochrony prawnej. Pojawiło się pytanie, czy omawiana regula-
cja może obowiązywać w obrocie prawnym, jeśli oceniać ją przez pryzmat § 307 BGB. Powyższy 
przepis stanowi o kontroli wzorców umownych między innymi pod kątem zgodności z zasadami 
współżycia społecznego (Treu und Glauben). Trybunał uznał ostatecznie, że omawiane postano-
wienie nie jest niezgodne z przepisem ustawowym. Już w okresie poprzedzającym omawiany 
wyrok niemieckie sądy prezentowały analogiczny pogląd23. Również w literaturze nie występują 
zdania przeciwne24.

2.2. Przeniesienie praw na podmiot trzeci a obowiązywanie ubezpieczenia
Interesujący jest wyrok BGH z dnia 2 lutego 2014 r.25 Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt d ARB 2000 

obowiązek pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów dochodzenia prawnych interesów ubezpie-
czonego jest wyłączony, gdy ten ostatni zamierza w swoim imieniu dochodzić roszczeń osób 
trzecich. Z zasadnością przywoływanej regulacji pozaustawowej trudno polemizować. W ramach 
problematycznego stanu faktycznego Trybunał dopatrzył się jednak potrzeby zastosowania wy-
kładni teleologiczej i postawienia jej ponad wykładnią literalną omawianego postanowienia. 
Według BGH należy uznać, że pokrycie kosztów będzie przysługiwało ubezpieczonemu, jeżeli 
w ramach umowy ubezpieczenia zamierza on dochodzić praw osoby trzeciej, na którą ubez-
pieczony uprzednio prawa te przeniósł, pod warunkiem że zrobił to w celu szeroko rozumianej 
ochrony pierwotnie należących do niego praw. Sąd uznał więc, że działając w celu ochrony swo-
ich praw, można dokonać ich cesji, a ochrona ubezpieczeniowa nadal będzie w stosunku do nich 
obowiązywała, nawet gdy faktycznie doszło do zmiany podmiotu dysponującego danym rosz-
czeniem. Powyższy wyrok nie był dotychczas przywoływany w nowszych orzeczeniach sądów.

3. Naruszenie obowiązków a obowiązywanie ubezpieczenia
Kolejna istotna zasada wynika z wyroku BGH z dnia 2 kwietnia 2014 r.26 W przywoływanym 

orzeczeniu uznano, że postanowienie § 17 ust. 6 zd. 1 ARB-RU 2005 jest niewiążące w umowach 
ubezpieczenia ochrony prawnej. Unieważniona regulacja stanowiła, że jeżeli ubezpieczony nie 
dotrzyma obowiązków wynikających z ustępów 3 lub 5 § 17 niemieckich ogólnych warunków 
ubezpieczenia z 2005 r., traci prawo do odszkodowania, chyba że naruszenie powyższych obo-
wiązków nie wynikało z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Oznaczało to, że przy 

23 Por. wyrok Oberlandesgericht w Hamm z dnia 5 grudnia 1997 r. (20 U 230/96, VersR 1999, 44) i wyrok Obe-
rlandesgericht w Kolonii z dnia 18 stycznia 2000 r. (9 U 115/99, NVersZ 2000, 577). 
24 T. Langheidt, M. Wandt (Hrsg.), Münchener Kommentar Versicherungsvertragsgesetz: VVG, t. 1, C.H. Beck, 
München 2010, s. 987–994.
25 IV ZR 124/13, NJW 2014, 1813.
26 IV ZR 58/13, openJur 2014, 9618.
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naruszeniu przez ubezpieczonego obowiązków umownych (między innymi obowiązku pełnego 
i zgodnego ze stanem faktycznym poinformowania ubezpieczyciela o okolicznościach wystąpienia 
zdarzenia powodującego szkodę) aktualizowało się domniemanie, iż naruszenie wynikało z winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. To na ubezpieczonym właśnie spoczywał 
obowiązek udowodnienia, że naruszenie nie miało takiego charakteru. Omawiane postano-
wienie § 17 ust. 6 zd. 1 ARB-RU 2005 zrównywało również skutek wystąpienia winy umyślnej 
i nieumyślnej po stronie ubezpieczonego. Regulacja ustawowa natomiast, w § 28 ust. 2 VVG, 
dokonywała podziału skutków prawnych w zależności od stopnia winy. Zgodnie z powszechnie 
obwiązującym prawem w razie wystąpienia działania ubezpieczonego umyślnie skierowanego 
na naruszenie obowiązków umownych ubezpieczyciel stawał się wolny od obowiązku świad-
czenia. W razie natomiast rażącego niedbalstwa wysokość wypłacanego świadczenie mogła być 
przez ubezpieczyciela pomniejszona, stosownie do stopnia winy nieumyślnej ubezpieczonego. 
W związku z powyższym klauzula wyłączająca obowiązek świadczenia ubezpieczyciela zawarta 
w § 17 ust. 6 zd. 1 ARB-RU 2005 została przez Trybunał uznana za nieważną. W literaturze pozy-
tywnie przyjęto przywoływane orzeczenie Sądu27. 

4. Zasięg ubezpieczenia mającego za przedmiot akcje i udziały
W wyroku BGH z dnia 8 maja 2013 r.28 rozważono kwestię zasięgu ubezpieczenia w sprawach do-

tyczących udziałów i akcji. Przy odpowiedzi na pytanie, jak znaczny jest zakres spraw związanych 
z jednostkami uczestnictwa w przedsiębiorstwach objętych świadczeniami ubezpieczeniowymi, 
należy na gruncie niemieckim – oprócz przywoływanej już wcześniej ustawy VVG – wskazać 
również na przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego, a dokładnie na § 328 ust. 2 ustawy. Zasto-
sowanie tego przepisu do omawianego problemu powoduje, że na zakres ubezpieczenia należy 
spojrzeć także z perspektywy celu umowy, a nie tylko jej literalnego brzmienia. Pod tym kątem 
należy oceniać zakres obowiązków ubezpieczyciela, jednakże rodzi to zarazem niebezpieczeń-
stwo rozmycia szczegółowych postanowień umownych, co z kolei może prowadzić do uznania 
danej klauzuli za nieobowiązującą z powodu braku jej transparentności. Trybunał uznał, że gdy 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub umowie znajdzie się zapis mówiący, że ubezpieczyciel 
nie ma obowiązku pokrycia kosztów dochodzenia przez ubezpieczonego swoich prawnych in-
teresów, które mają genezę w kupnie, sprzedaży lub zarządzaniu udziałami lub akcjami, to taką 
klauzulę należy ocenić jako zrozumiałą i jasną, a w konsekwencji może ona obowiązywać w ob-
rocie ubezpieczeniowym. Jak oceniono w literaturze, prawidłowa jest więc konstatacja Sądu, że 
dozwolone jest umowne (również następujące już po zawarciu umowy ubezpieczenia) wyłącze-
nie z zakresu ubezpieczenia ochrony prawnej danej kategorii spraw, jeżeli tylko taka klauzula jest 
sformułowana dostatecznie precyzyjnie i nie przysparza wątpliwości interpretacyjnych29. 

5. Problem uznaniowości kosztów 
Orzeczenie BGH z dnia 25 maja 2011 roku30 dotyczyło problematyki nadmiernych kosztów do-

chodzenia swoich praw przez ubezpieczonego z perspektywy uznaniowości kosztów. W pewnych 

27 C. Fuchs, Rechtsschutzversicherung: Unwirksamkeit einer Formularklausel über den Leistungsausschluss bei Ob-
liegenheitsverletzungen, jurisPR-VersR 8/2015 Anm. 1, http://www.juris.de/jportal/portal/t/1tkj/page/homerl.
psml?nid=jpr-NLVR000004115&cmsuri=%2Fjuris%2Fde%2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp.
28 IV ZR 233/11, NJW 2013, 2742.
29 J. Cornelius-Winkler, Wirksamkeit eines Leistungsausschlusses für Kapitalanlagegeschäfte in Rechtsschutz-
AVB, EWiR 5/13, 711,  http://ewir-online.de/b9b9e7652150105a7b8f11ad76079909.
30 IV ZR 59/09, NJW 2011, 2054.
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sytuacjach ubezpieczony może doprowadzić do ustępstw na rzecz przeciwnika procesowego, 
np. w celu szybszego zakończenia sprawy, co może jednak spowodować, że ostateczne koszty 
poniesione przez ubezpieczyciela mogą znacznie odbiegać od sum, które powstałyby przy braku 
ingerencji ubezpieczonego w sprawę. Ugoda, także pozasądowa31, może bowiem doprowadzić 
do nadmiernego obciążenia ubezpieczyciela. Objęcie ubezpieczyciela szeroką ochroną, także 
w ramach wszelkich ugód pozasądowych, spotyka się z aprobatą w większej części literatury32. 
W związku z jego ochroną § 5 ust. 3 lit. b ARB 2000 przewiduje wyłączenie obowiązku pokrycia 
takich nadmiernych kosztów przez podmiot ubezpieczający. W omawianym wyroku określono, 
jaki jest rozkład ciężaru dowodu w takiej sytuacji. Trybunał Federalny uznał, że to wyłącznie na 
ubezpieczycielu spoczywa obowiązek przedstawienia oraz udowodnienia zajścia obiektywnie 
niekorzystnych dla niego okoliczności. Dopiero wówczas może on zostać zwolniony z obowiązku 
pokrycia przekraczających normę kosztów. 

6. Kwestia wypłaty należnego świadczenia
Kolejne istotne orzeczenie BGH z dnia 16 lipca 2014 r.33 wprowadziło zasadniczą regułę, zgod-

nie z którą jeżeli ubezpieczyciel zobowiązał się pokryć honorarium pełnomocnika bezpośrednio 
(co może wynikać zarówno z postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, jak też z póź-
niejszego ustalenia stron umowy ubezpieczenia), wypłata środków ubezpieczonemu nie może 
stanowić wykonania zobowiązania. Dopiero przekazanie wymagalnych sum bezpośrednio ad-
wokatowi, z pominięciem ubezpieczonego, powoduje prawidłowe spełnienie świadczenia przez 
ubezpieczyciela. Powyższy wyrok nie wprowadza rewolucyjnych zmian w praktyce stosowania 
ubezpieczenia ochrony prawnej, a potwierdza utartą linię orzeczniczą i opinie doktryny niemiec-
kiej34.

7. Uproszczenia dowodowe (dowód prima facie) 
Orzeczeniem BGH z dnia 15 maja 2014 r.35 judykatura potwierdziła kolejną ważną instytucję – 

uproszczenie dowodowe dotyczące związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązku 
przez adwokata lub doradcę podatkowego a wynikłą z niego szkodą. Zgodnie z linią orzeczni-
czą zapoczątkowaną w 1993 r., w stanach faktycznych związanych z odpowiedzialnością powyżej 
wymienionych grup zawodowych stosuje się w systemie niemieckim dowód prima facie (An-
scheinsbeweis)36. Nie mamy więc tutaj do czynienia z odwróceniem ciężaru dowodowego, ale 
z uproszczeniem dowodzenia. W razie podważenia dowodu prima facie pełny ciężar dowodowy 
ponownie obciąża osobę, która z danego faktu wywodzi skutki prawne. Takie rozwiązanie aprobu-
je przywoływane rozstrzygnięcie Trybunału. Opinię podtrzymującą zastosowanie dowodu prima 
facie w omawianej kwestii Trybunał wyraził na przestrzeni ostatnich lat w kilku wyrokach37. 

31 Objęcie omawianym zakresem także ugody pozasądowej Trybunał potwierdził już w ramach postanowienia 
§ 2 ust. 3 lit. a ARB 75 wyrokiem z dnia 25 stycznia 2006 r. (IV ZR 207/04, VersR 2006).
32  W. Harbauer (Hrsg.), Rechtsschutzversicherung: Kommentar zu den Allgemeinen Bedingungen für die Rechts-
schutzversicherung (ARB 2000/2009 und 75), C.H. Beck, München 2010, s. 411–417.
33 IV ZR 88/13, NJW 2014, 3030.
34 E.R. Prölss, A. Martin (Hrsg.), Versicherungsvertragsgesetz: VVG. Mit Nebengesetzen, Vermittlerrecht und All-
gemeinen Versicherungsbedingungen. Kommentar, C.H. Beck, München 2010, s. 2291.
35 IX ZR 267/12, NJW 2014, 2795.
36 Por. wyrok BGH z dnia 30 września 1993 r. (IX ZR 73/93, BGHZ 123, 311).
37 Por. wyroki BGH z dnia 30 marca 2000 r. (IX ZR 53/99, WM 2000, 1351), z dnia 20 marca 2008 r. (IX ZR 104/05, 
WM 2008, 1042) oraz z dnia 5 lutego 2009 r. (IX ZR 6/06, WM 2009, 715).
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8. Ocena szans sprawy na powodzenie a uprawnienia ubezpieczonego
W wyroku BGH z dnia 2 kwietnia 2014 r.38 zdecydowanie podkreślono konieczność wstępnego 

badania zasadności podjęcia działań prawnych przez ubezpieczonego. Jak czytamy w przywo-
ływanym wyroku, aktualizacja ochrony ubezpieczeniowej powinna być in casu poprzedzona 
zbadaniem zachowania domniemanego sprawcy szkody, którego szczegóły przedstawia ubez-
pieczony. Dopiero po ustaleniu, że zgodnie z doświadczeniem życiowym prezentowany stan 
faktyczny daje szansę na powodzenie realizacji roszczenia, można mówić o początku objęcia 
ochroną ubezpieczeniową. Według Trybunału bowiem literalna wykładnia postanowień wa-
runków ubezpieczenia powinna być ograniczona, gdyż tylko wtedy będzie zapewniała należną 
ochronę ubezpieczonemu, a zarazem nie będzie narażała ubezpieczyciela na konieczność finan-
sowania z góry przegranych procesów. Omawiane orzeczenie koresponduje z przepisem art. 128 
VVG traktującym o postępowaniu dotyczącym opinii biegłego, będącym implementacją art. 6 
i 7 dyrektywy Rady 87/344/EWG39. Przedmiotowy przepis stanowi o sytuacji odmowy spełnienia 
świadczenia przez ubezpieczyciela ze względu na brak uzasadnionej perspektywy powodzenia 
przy reprezentacji interesów ubezpieczonego lub gdy reprezentacja ta byłaby bezcelowa. O od-
mowie objęcia sprawy ochroną ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować ubezpieczonego. 
W takim przypadku umowa ubezpieczenia powinna przewidywać procedurę dotyczącą spo-
rządzenia opinii biegłego lub analogiczne postępowanie, które gwarantowałoby niezależność 
takiego eksperta, w razie różnicy zdań między stronami umowy co do powodzenia postępowania 
sądowego lub administracyjnego40. Gdy ubezpieczyciel nie poinformuje o tym ubezpieczającego 
lub w umowie ubezpieczenia nie przewidziano takiej procedury, uznaje się wówczas potrzebę 
ochrony prawnej ubezpieczającego za zaakceptowaną41. 

9. Problematyka aktualizacji obowiązku świadczenia przez ubezpieczyciela
W wyroku BGH z dnia 24 kwietnia 2013 r.42 ustalono kwestię interpretacji § 4 ust. 1 zd. 1 lit. c 

ARB 2004. Zgodnie z przywoływanym postanowieniem roszczenie ubezpieczonego o pokrycie 
kosztów realizacji swoich interesów prawnych przez ubezpieczyciela powstaje z momentem na-
ruszenia lub podejrzewanego naruszenia obowiązków prawnych (Rechtspflichten) lub przepisów 
prawa (Rechtsvorschriften) przez ubezpieczonego lub osobę trzecią. Zgodnie z rozumowa-
niem Trybunału powyższe postanowienie należy rozumieć następująco: jeżeli ubezpieczony 
zamierza dochodzić swoich praw w procesie sądowym w charakterze powoda (Aktivprozess), 
ustalenie wystąpienia lub braku wystąpienia oraz momentu aktualizacji obowiązku świadczenia 
przez ubezpieczyciela powinno być dokonywane z punktu widzenia twierdzeń ubezpieczone-
go o naruszeniu jego praw przez przeciwnika. W przedmiotowej sprawie konsument zawarł 
umowę ubezpieczenia na życie, przy której finalizowaniu nie został poinformowany o przysłu-
gujących mu prawach. W związku z tym po kilku latach obowiązywania umowy konsument ją 
wypowiedział, ubezpieczyciel nie uznał jednak wypowiedzenia oraz nie zwrócił konsumentowi 
należnych kwot. Powstał wówczas problem, czy dana sprawa kwalifikuje się do objęcia ochroną 
przez ubezpieczyciela ochrony prawnej, gdyż na chwilę zawierania umowy ubezpieczenia na 

38 IV ZR 124/13, NJW 2014, 1813.
39 Dyrektywa Rady z dnia 22 czerwca 1987 r. 87/344/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych wy-
konawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej (Dz. Urz. WE L 185, z dnia 
4 lipca 1987 r., s. 77–80).
40 S. Szmak, op. cit., s. 93.
41 W. Harbauer (Hrsg.), op. cit., s. 10–11.
42 IV ZR 23/12, NJW 2013, 2285.
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życie ubezpieczenie ochrony prawnej jeszcze konsumentowi nie przysługiwało. Trybunał przy-
jął interpretację korzystną dla podmiotu ubezpieczonego i uznał, że sprawa ubezpieczeniowa 
zaktualizowała się w momencie nieuznania wypowiedzenia przez pierwotnego ubezpieczyciela, 
a moment złamania prawa w chwili zawierania umowy ubezpieczenia na życie jest irrelewantny. 
Jest to rozstrzygnięcie pozytywne dla ubezpieczonych i stanowi kontynuację myśli orzeczniczej 
zapoczątkowanej wyrokiem Trybunału z 2003 r.43 

Orzeczenie BGH z dnia 30 kwietnia 2014 r.44 wprowadza określenie najwcześniejszego momentu, 
w którym ochrona ubezpieczeniowa może zaktualizować się w sprawie objętej ubezpieczeniem 
chroniącym ubezpieczonego przed kosztami związanymi z postępowaniami o naprawę doznanej 
szkody (Schadensersatzrechtsschutz). Stanowi więc ono istotne rozstrzygnięcie niemieckiego 
Trybunału. Przytaczane orzeczenie nawiązuje do § 4 ust. 1 zd. 1 lit. a ARB 94. Według Sądu ubez-
pieczony może wymagać od ubezpieczyciela pokrycia wydatków związanych z ochroną swoich 
praw od momentu wystąpienia pierwszego zdarzenia, które spowodowało lub podejrzewa się, 
że spowodowało szkodę. Jedynie powyższy moment jest brany pod uwagę przy ocenie, czy już 
na chwilę zdarzenia powodującego szkodę ochrona ubezpieczeniowa wobec ubezpieczonego 
obowiązywała. Na gruncie ubezpieczenia chroniącego przed kosztami związanymi z postępowa-
niami o naprawę szkody należy przyjąć wykładnię potwierdzającą przytaczane postanowienie. 
Także omawiane orzeczenie podtrzymuje opinię wyrażoną już we wcześniejszym rozstrzygnięciu 
Trybunału przywoływanym powyżej45.

W wyroku BGH z dnia 5 listopada 2014 r.46 wskazano, że postanowienie § 14 ust. 3 ARB 75 
– zgodnie z którym za powstanie sytuacji objętej ubezpieczeniem uznaje się już moment rozpo-
częcia naruszenia lub podejrzenia rozpoczęcia naruszenia obowiązków prawnych lub przepisów 
prawa przez osobę trzecią, przy czym przy kilku naruszeniach już pierwsze powinno być de-
cydujące – powinno być wykładane zawężająco. Zdaniem Trybunału gdyby pod uwagę brało 
się zawsze już pierwszą przyczynę szkody, mogłoby to prowadzić do znacznie przedwczesnego 
zaktualizowania się obowiązków ubezpieczyciela (Vorverlagerung des Versicherungsfalles). Ta-
kie rozumowanie byłoby także niebezpieczne dla samego ubezpieczonego, gdyż naruszałoby 
faktycznie jego interesy. W ramach wyroku uznano, iż naruszenie prawa przez osobę trzecią 
może powodować uznanie danego stanu faktycznego za objęty ochroną ubezpieczeniową tylko 
wtedy, gdy już w momencie naruszenia prawa pomiędzy ubezpieczonym a jego przeciwnikiem 
występowało zobowiązanie wynikające z ustawy lub umowy. Według Trybunału powyższa regu-
ła znajduje zastosowanie również wówczas, gdy przywoływane naruszenie prawa przez osobę 
trzecią uzasadnia późniejsze dochodzenie roszczeń przez ubezpieczonego. 

Istotny wyrok BGH zapadł dnia 25 lutego 2015 r.47 Zgodnie z nim naruszenie obowiązków, 
które powoduje aktualizację obowiązku świadczenia przez ubezpieczyciela, przy dochodzeniu 
przez ubezpieczonego swoich prawnych interesów w ramach sporów wynikających z umów, ma 
podstawę w twierdzeniu ubezpieczonego, że druga strona umowy (np. ubezpieczyciel w ramach 
umowy ubezpieczenia zdrowotnego) naruszyła swoje obowiązki. Za moment naruszenia obo-
wiązków umownych, a zarazem powstania sytuacji objętej ubezpieczeniem ochrony prawnej 
(Versicherungsfall), należy uznawać chwilę naruszenia obowiązków umownych przez przeciwni-
ka ubezpieczonego, niezależnie od wcześniejszych działań ubezpieczonego, nawet o charakterze 

43 Wyrok BGH z dnia 19 marca 2003 r. (IV ZR 139/01, NJW 2003, 1936).
44 IV ZR 60/13, openJur 2014, 10506.
45 Wyrok BGH z dnia 19 marca 2003 r. (IV ZR 139/01, NJW 2003, 1936).
46 IV ZR 22/13, NJW-RR 2015, 483.
47 IV ZR 214/14, NJW 2015, 1306.
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czynu niedozwolonego. Takie określenie czasowości jest bardzo istotne. Do niniejszego rozwią-
zania doszło w ramach rozważania ważnej z punktu widzenia praktyki i często występującej 
sytuacji, w której ubezpieczyciel ubezpieczenia ochrony prawnej odmawia pokrycia kosztów do-
chodzenia przez ubezpieczonego swoich interesów, gdy wcześniej doszło do odmowy realizacji 
świadczenia ubezpieczeniowego przez innego ubezpieczyciela ubezpieczonego, np. w ramach 
umowy ubezpieczenia zdrowotnego (dalej: pierwotny ubezpieczyciel). Nierzadko w Niemczech 
pierwotny ubezpieczyciel odmawiał ubezpieczonemu realizacji jego praw, powołując się na jego 
zachowanie i argumentując to np. podaniem przez ubezpieczonego przy zawieraniu umowy 
ubezpieczeniowej nieprawdziwych danych (vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung) lub zarzu-
cając mu popełnienie deliktu, jak w stanie faktycznym będącym podstawą wydania omawianego 
wyroku – sfałszowania recept i wyłudzenia świadczeń medycznych. Ubezpieczony kierował do 
ubezpieczyciela ubezpieczenia ochrony prawnej wniosek o pokrycie kosztów sporu z pierwot-
nym ubezpieczycielem i spotykał się z odmową opieraną na zarzucie, że umowa ubezpieczenia 
nie obejmuje danej sprawy ze względu na aspekt czasowy – niezgodne z prawem działanie 
ubezpieczonego miało bowiem miejsce, gdy umowa ubezpieczenia ochrony prawnej jeszcze nie 
obowiązywała. Powoływano się również na § 3 ust. 5 ARB 2005, zgodnie z którym ubezpieczyciel 
staje się wolny od świadczenia, jeżeli ubezpieczony w sposób zawiniony doprowadzi do powsta-
nia sytuacji wymagającej pomocy prawnej. W związku z tym sam ubezpieczony powinien ponieść 
koszty swojego zachowania. Uznawano, że wcześniejsze naruszenie obowiązków przez ubezpie-
czonego, jak np. sfałszowanie recept, powoduje, iż to ten moment jest właściwy do badania, czy 
powstała sytuacja objęta ubezpieczeniem. Zdarzenie miało miejsce w chwili, w której umowa 
ubezpieczenia ochrony prawnej jeszcze nie obowiązywała, zatem ubezpieczyciel mógł być wolny 
od obowiązku świadczenia. Takie zapatrywanie było zasadniczo popierane w doktrynie48. 

Według Trybunału Federalnego nieistotne w niniejszej sprawie było, w jaki sposób druga strona 
umowy ubezpieczenia, a więc pierwotny ubezpieczyciel, argumentuje swoją decyzję o odmowie 
świadczenia. W aspekcie czasowym istotny jest sam fakt odmowy spełnienia umownego świad-
czenia przez pierwotnego ubezpieczyciela, a ubezpieczyciel ubezpieczenia ochrony prawnej jest 
zmuszony pokryć koszty powstałego sporu prawnego, ponieważ spór powstał później, a zatem 
w chwili, którą umowa ubezpieczeniowa już obejmowała. W przywoływanym wyroku niemiec-
ki Trybunał Federalny podkreślił również, że postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia 
ochrony prawnej należy interpretować nie jak przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 
a poprzez pryzmat przeciętnego, uważnego, lecz nieposiadającego specjalistycznej wiedzy ubez-
pieczeniowej ubezpieczonego. Na kanwie powyższego wyroku w taki sposób należy odczytywać 
znaczenie § 2 lit. a ARB 2005. W związku z tym powyższa argumentacja ma podstawę aksjolo-
giczną nie tylko w ramach sporów wynikających z umów ubezpieczenia, lecz także w ramach 
całego reżimu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Ni-
niejszy wyrok stanowi więc znaczące odejście od utrwalonego orzecznictwa. 

Podsumowanie 
Dane publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego49 wskazują, że w 2013 r. liczba zawartych 

ubezpieczeń ochrony prawnej w Polsce wyniosła 1 298 571 polis. Pomimo wzrostu liczby zawie-
ranych umów ubezpieczenia prawnego w stosunku do lat ubiegłych (2012 r. – 1 010 317 polis,

48 W. Harbauer (Hrsg.), op. cit., s. 265–266.
49 http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/ Dane_o_rynku/Dane_roczne/dzne_roczne.html 
(dostęp: 24.09.2015).
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2011 r. – 667 853 polis), nie jest to wielkość znacząca. Podkreślenia wymaga, że liczba i wartość 
wypłat dokonanych w efekcie zaistnienia zdarzeń objętych takimi ubezpieczeniami są niewiel-
kie. W 2013 r. miało to miejsce łącznie 4920 razy, a łączna suma odszkodowań i świadczeń 
wypłaconych przez ubezpieczycieli wyniosła 8 515 000 zł brutto. Posiadane dane na temat ryn-
ku ubezpieczeń ochrony prawnej pokazują, że jako kanał dostępu do pomocy prawnej mają one 
w Polsce nadal znaczenie marginalne. Jest tak zarówno pod względem liczby wypłaconych od-
szkodowań, całkowitej kwoty pobranych składek, jak i wysokości wypłaconych odszkodowań50. 
Nie dziwi więc fakt, że polskie orzecznictwo obejmujące ubezpieczenia ochrony prawnej jest 
nadal bardzo ograniczone. W przyszłości ta sytuacja prawdopodobnie ulegnie zmianie, wraz 
z rozwojem i popularyzacją ubezpieczeń ochrony prawnej, jak i rozwojem całego rynku ubez-
pieczeniowego. 

Natomiast w Niemczech w 2013 r. liczba zawartych umów ubezpieczenia ochrony prawnej 
wyniosła ponad 21 milionów51. Ze względu na bardzo bogatą tradycję ubezpieczenia ochrony 
prawnej na gruncie niemieckim należy się przede wszystkim zastanowić nad przeniesieniem 
udanych rozwiązań tego systemu do regulacji polskich. W literaturze znaleźć można pogląd, 
zgodnie z którym zdecydowanie zasadne jest czerpanie z dobrych niemieckich rozwiązań prak-
tycznych i prawnych, należy jednak mieć na względzie specyfikę systemu ubezpieczenia ochrony 
prawnej w Niemczech52. Zapoznawanie się z niemiecką judykaturą przez polskie środowisko 
prawnicze i ubezpieczeniowe jest więc zasadne. 

Jak wynika z przedstawionych w niniejszym artykule orzeczeń niemieckiego Federalnego Trybu-
nału Sprawiedliwości przez ostatnie sześć lat zapadło w Niemczech wiele istotnych rozstrzygnięć 
dotyczących ubezpieczenia ochrony prawnej. Nawet w tak krótkim okresie badawczym wyraź-
nie zauważalna jest ewolucja niemieckiego orzecznictwa w kierunku poprawy sytuacji prawnej 
ubezpieczonych. Tendencja zmierzająca w kierunku umacniania pozycji podmiotu ubezpieczo-
nego widoczna jest szczególnie w ostatnich latach. 

W Niemczech już w 2010 r. uznano, że adwokatowi działającemu w sprawie cywilnej we wła-
snym imieniu, w celu realizacji swoich prawnych interesów posiadających oparcie w umowie 
ubezpieczenia ochrony prawnej, należy się pełne ustawowe wynagrodzenie. Pozytywnie nale-
ży również ocenić ustaloną zasadę wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika w ramach 
rozdziału postępowania sądowego. Z korzyścią dla niemieckich ubezpieczonych stwierdzono 
również, że adwokatowi należy się pełna kwota za wysyłkę akt. W wyroku BGH z 2014 r. stwier-
dzono natomiast, że niemożliwe jest zaliczenie wynagrodzenia adwokata do kosztów procesu, 
jeżeli wynika ono z porozumienia umownego pomiędzy ubezpieczonym i jego pełnomocnikiem, 
a nie z taryf powszechnie obowiązujących. Powyższa zasada wprowadza jednolite reguły wy-
nagradzania pełnomocników i powinna dobrze służyć nie tylko ubezpieczycielowi, ale także 
ubezpieczonemu. Przywoływane rozstrzygnięcia mogłyby być w pewnym stopniu brane pod 
uwagę w trakcie rozwiązywania zbliżonych problemów na gruncie polskim.

Według dalszych doświadczeń niemieckich ubezpieczony może dokonać cesji roszczeń należ-
nych mu z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej tylko za uprzednią, pisemną 
zgodą ubezpieczyciela. Trybunał uznał ponadto, że działając w celu ochrony swoich praw, można 
dokonać ich cesji, a polisa ubezpieczeniowa nadal będzie w stosunku do nich obowiązywała, na-

50 J. Winczorek, Ubezpieczenia ochrony prawnej a rynek usług prawniczych w Polsce w świetle danych empirycz-
nych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 3, s. 40.
51 Dane roczne: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/6599/umfrage/vertragsbestand-der-rechtsschut-
zversicherung-seit-1990/ (dostęp: 24.09.2015).
52 S. Szmak, op. cit., s. 93.
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wet gdy faktycznie doszło do zmiany podmiotu dysponującego danym roszczeniem. Są to cenne 
spostrzeżenia mające znaczenie dla praktyki funkcjonowania ubezpieczeń ochrony prawnej. 

Trybunał uznał także, iż postanowienie § 17 ust. 6 zd. 1 ARB-RU 2005 jest niewiążące. Powyższe 
rozstrzygnięcie znacznie poprawiło sytuację ubezpieczonych w Niemczech, ponieważ unieważ-
nione postanowienie zrównywało skutek wystąpienia winy umyślnej i nieumyślnej po stronie 
ubezpieczonego wykonującego obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia. Inne orzeczenie 
BGH wprowadziło zasadniczą regułę, zgodnie z którą jeżeli ubezpieczyciel zobowiązał się pokryć 
honorarium pełnomocnika, wypłata środków ubezpieczonemu nie może stanowić wykonania 
zobowiązania. 

Ubezpieczyciel jest również chroniony przez niemiecką judykaturę. W omawianym okresie, 
oprócz wyżej wspomnianego przyznania ubezpieczycielowi możliwości ograniczenia cesji praw 
z umowy ubezpieczenia, stwierdzono przede wszystkim, iż ugoda – także pozasądowa – nie 
może prowadzić do nadmiernego obciążenia podmiotu ubezpieczającego. BGH uznał też, że 
dozwolone jest wyłączenie (także następcze) z zakresu ubezpieczenia ochrony prawnej danej 
kategorii spraw, jeżeli tylko taka klauzula jest sformułowana dostatecznie precyzyjnie i nie stwa-
rza wątpliwości interpretacyjnych.

Orzeczeniem Trybunału z dnia 15 maja 2014 r. niemiecka judykatura potwierdziła natomiast 
stosowanie instytucji uproszczenia dowodowego dotyczącego związku przyczynowego pomię-
dzy naruszeniem obowiązku przez adwokata lub doradcę podatkowego a wynikłą z tego powodu 
szkodą. Chodzi w tym wypadku o dowód prima facie, który w ramach stosowania prawa cy-
wilnego w Niemczech jest bardzo rozpowszechniony. Zasadne byłoby przyjęcie także w Polsce 
możliwości częstszego stosowania takiego ułatwienia dowodowego. Orzecznictwo niemieckie 
wzmocniło ochronę interesów ubezpieczonego w wypadku uznania przez ubezpieczyciela, że 
dana sprawa ma nikłe szanse powodzenia. Na przestrzeni ostatnich lat krystalizowała się też 
problematyka wystąpienia obowiązku świadczenia po stronie ubezpieczyciela. Także na tej 
płaszczyźnie tendencja jest w Niemczech zdecydowanie nakierowana na ochronę podmiotów 
ubezpieczonych. Wraz z publikacją szeroko omówionego wyroku Trybunału z 2015 r. ich sytuacja 
uległa jeszcze umocnieniu. 

Wyżej wymienione aspekty prawne funkcjonowania ubezpieczenia ochrony prawnej w syste-
mie niemieckim nie powinny pozostać niezauważone również w Polsce. 
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Michał Marszelewski

Ubezpieczenia na życie a problematyka umów wiatykalnych i zjawisk 
pokrewnych w prawie amerykańskim

Artykuł zawiera wieloaspektową prezentację zjawiska umów wiatykalnych na wtórnym rynku 
ubezpieczeń na życie. Przedmiotowe kontrakty prowadzą do uczynienia nabywcy wiatykalnego 
osobą uprawnioną do otrzymania sumy z ubezpieczenia na życie ubezpieczonego w zamian za 
natychmiastową wypłatę części tej sumy właścicielowi polisy (viatorowi).

Analizowany fenomen wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w krótkim czasie zaczął 
odgrywać istotną rolę jako źródło finansowana różnych potrzeb osób znajdujących się w obliczu 
śmierci. Skala zawierania umów wiatykalnych doprowadziła do powstania zjawisk pokrewnych, 
w tym przede wszystkim life settlements, których popularność znacznie przekroczyła pierwowzór. 
Obecnie na wtórnym rynku ubezpieczeń na życie działają liczne wyspecjalizowane podmioty 
stanowiące o jego specyfice i odrębności. Jednocześnie – z natury rzeczy – wykazuje on szereg 
podobieństw do rynku ubezpieczeniowego.

W pracy omówiono także rozwiązania alternatywne wobec powyższych (np. klauzulę wcze-
śniejszej wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela), jak również uwzględniono amerykańskie 
rozwiązania normatywne. Wreszcie wskazano negatywne zjawiska wyrosłe na gruncie wtórne-
go rynku ubezpieczeń na życie.

Słowa kluczowe: umowy wiatykalne, life settlements, ubezpieczenia na życie, prawo Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, stranger-originated life insurance.

Wprowadzenie – geneza i rozwój praktyk wiatykalnych na rynku ubezpieczeń
Pojęcie praktyk wiatykalnych jest bardzo szerokie i obejmuje ogół czynności związanych 

z oferowaniem, zawieraniem, wykonywaniem i zarządzaniem umowami wiatykalnymi (viatical 
settlements)1. Takie umowy definiuje się jako sprzedaż – poniżej sumy ubezpieczenia – polisy na 

1 Celowo wieloaspektowe sformułowanie definicji wynika z konieczności kompleksowego objęcia wszystkich 
aspektów rozwiniętej działalności gospodarczej zorientowanej na zawieranie umów wiatykalnych, jak również 
sposobów pozyskiwania klientów, monitorowania rynku, zarządzania posiadanymi środkami finansowymi czy 
zakupionymi polisami. Por. również szerokie zdefiniowanie pojęcia „Business of viatical settlements” w Viatical 
Settlements Model Act z 2009 r., opracowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Komisarzy Ubezpieczeniowych 
w Stanach Zjednoczonych (National Association of Insurance Commissioners), http://www.naic.org/store/free/
MDL-697.pdf (dostęp: 9.06.2016).
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życie osoby ubezpieczonej, której prognozowany okres życia wynosi 24 miesiące lub mniej2. Ry-
nek umów wiatykalnych w Stanach Zjednoczonych jest częścią wtórnego rynku ubezpieczeń na 
życie (secondary market for life insurance), obejmującego również sprzedaż praw z polis na życie 
osób, których przewidywalny okres życia przekracza 24 miesiące. W tym przypadku mamy do czy-
nienia z life settlements (senior settlements), a relacja podmiotów nabywających przedmiotowe 
umowy, z uwagi na właściwe stanowe przepisy licencyjne, kształtuje się w ten sposób, że każdy 
podmiot – nabywca wiatykalny jest również nabywcą life settlement, natomiast wyłącznie kil-
ku nabywców life settlement jest nabywcami wiatykalnymi3. Jednocześnie coraz powszechniejsze 
staje się, iż przedmiotowe regulacje przewidują wyłącznie licencję nabywcy life settlement, która 
upoważnia zarówno do zawierania life settlements, jak i umów kwalifikowanych jako wiatykalne.

Najważniejsza, z punktu widzenia prawa, różnica zachodząca pomiędzy powyższymi kontrak-
tami polega na odmiennym ich traktowaniu pod względem podatkowym. Ponadto wskazać 
trzeba, iż często pod pojęciem life settlement – z uwagi na potrzebę uproszczenia terminologii 
i liczne podobieństwa – rozumie się oba rodzaje umów (tj. umowy wiatykalne i life settlements)4. 
Uprawnia to do wyróżnienia w szerokim znaczeniu pojęcia life settlement odnoszącego się za-
równo do samego rynku, jak i do przepisów regulujących prezentowane umowy. 

Praktyki wiatykalne należą do stosunkowo nowych zjawisk występujących na gruncie prawa 
kontraktowego. O ile w Stanach Zjednoczonych, skąd się wywodzą, ich intensywny rozwój przy-
pada na koniec lat 80. XX w.5, o tyle w Polsce trudno nawet mówić o powszechnej świadomości 
istnienia takich praktyk6. Tym niemniej mają one miejsce, a krajowa legislacja dotycząca czy 
to ogólnie prawa umów, czy – mieszczącej się w jej obrębie – regulacji umowy ubezpieczenia, 
z którą omawiane działania są ściśle związane, nie zakazuje zawierania umów wiatykalnych. Pri-
ma facie wydaje się nawet, że obowiązujący porządek normatywny stwarza dogodne warunki 
zarówno dla ich zawierania, jak i dalszego rozwoju7.

1. Podmioty występujące na rynku usług wiatykalnych
Stronami umowy wiatykalnej są: będący właścicielem polisy (policyholder) sprzedawca (viator) 

oraz osoba lub firma nabywające polisę na życie (viatical settlement provider)8. Ta ostatnia (firma) 

2 G.G. Wolk, Viatical & Life Settlements. An Investor’s Guide, Bialkin Books, Laguna Hills, California 2005, 
s. 215.
3 Ibidem, s. 13–14.
4 Por. U.S. Securities and Exchange Commission, Life Settlements Taks Force, s. 4, https://www.sec.gov/report-
spubs/special-studies/lifesettlements-report.pdf (dostęp: 9.06.2016).
5 Pierwsze, współcześnie pojmowane umowy wiatykalne zostały zawarte w 1989 r. w związku z ciężką sytuacją 
osób chorych na AIDS, które pilnie potrzebowały środków na swoje leczenie. Por. S. Gerbyshak, J. Van Depere, 
The Complete Life Settlements Handbook, Glass Box Publishing, Pineville, North Carolina 2009, s. 28–29. Rów-
nież w tym roku, w stanie Nowy Meksyk, została założona pierwsza firma wiatykalna (viatical company).
6 Stwierdzenie to można odnieść do świadomości społecznej in genere, w tym potencjalnej grupy docelowej 
oraz –chociaż w mniejszym stopniu – znajomości przedmiotowej problematyki w doktrynie prawa cywilnego, 
a zwłaszcza prawa ubezpieczeniowego. Dowodem na poparcie wysuniętej tezy jest niewielka liczba opracowań 
naukowych bezpośrednio traktujących wprost o praktykach wiatykalnych. Należą do nich: A. Kowalewska, Nowa 
usługa ubezpieczeniowa – umowy wiatykalne, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1999, nr 9–10; E. Kowalewski, 
Praktyki wiatykalne na rynku ubezpieczeń na życie, (w:) M.P. Ziemiak (red.), Ubezpieczenia na życie: prawo i eko-
nomia, t. 1, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Toruń, Toruń 2014; E. Kowalewski, Risk posed by viatical 
settlement practices in the Polish life insurance market, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, nr 4.
7 Szerzej por. E. Kowalewski, Praktyki..., op. cit., E. Kowalewski, Risk..., op. cit.
8 Viatical Settlements, Accelerated Death Benefits, and Stranger-Originated Life Insurance, http://insurance2.
illinois.gov/Life_Annuities/viaticaldeathstoli.asp (dostęp: 9.06.2016).
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bywa niekiedy określana jako viatical settlement company9. Ponadto oprócz nabywców dyspo-
nujących własnym kapitałem pojawiają się nabywcy poszukujący inwestorów, którzy zainwestują 
własne środki w zamian za całą lub ułamkową sumę ubezpieczenia przysługującą z określonej po-
lisy albo cały lub ułamkowy udział z wielu polis (viatical settlement investor lub viatical settlement 
purchaser)10. Inwestorzy najczęściej nie są stronami umowy, a jedynie podmiotami poszukującymi 
zysku. Równocześnie viatical settlement purchaser nie musi być tak pojmowanym inwestorem, 
ale może być po prostu kolejnym podmiotem odkupującym, za pośrednictwem agenta (viatical 
settlement agent), prawa z polisy (polis) od pierwszego nabywcy. Idąc dalej, do grona uczestni-
ków omawianego rynku zalicza się emitentów umów wiatykalnych (viatical settlement issuers). 
Przygotowują oni, na potrzeby sprzedaży, ułamkowe udziały w takich umowach oraz finalizują 
inwestycje wiatykalne na poziomie inwestor–emitent (bez udziału viatora)11.

Bardzo ciekawą grupę – również w kontekście polskiego rynku pośrednictwa ubezpieczenio-
wego – tworzą brokerzy wiatykalni (osoby lub firmy). Ich działalność polega na poszukiwaniu 
i negocjowaniu najwyższych ofert zakupu praw z polis na życie dla swoich klientów – viatorów. 
W tym celu brokerzy współpracują z nabywcami wiatykalnymi. Ich wynagrodzenie każdorazowo 
zależy od zawartej umowy wiatykalnej12 i najczęściej jest płacone przez nabywcę13. Brokerzy są 
zobowiązani do zachowania lojalności względem viatorów.

Wreszcie należy wskazać fakt istnienia wyspecjalizowanych doradców finansowych – co jest 
rezultatem zarówno ekonomicznego wymiaru takich praktyk, jak i doniosłości tej profesji w Sta-
nach Zjednoczonych – oraz innych podmiotów, których działania są niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania tego typu praktyk (np. lekarze wyspecjalizowani w ustalaniu prognozowanej 
długości życia ubezpieczonego).

Zaprezentowana struktura podmiotowa jest charakterystyczna dla modelowego, wysokoro-
zwiniętego i uregulowanego przez ustawodawcę rynku usług wiatykalnych. Jednocześnie warto 
podkreślić, że powyższe terminy ad casum krzyżują się, jak również mogą niekiedy dotyczyć tych 
samych uczestników.

2. Charakterystyka umów wiatykalnych
Mimo iż umowy wiatykalne w obecnej formie rozwijają się od zaledwie kilkudziesięciu lat, 

to o ich legalności przesądziło orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 1911 r., 
wydane w sprawie Grigsby v. Russell14. Zgodnie z zaistniałym stanem faktycznym pacjent 
J.C. Burkchard potrzebował pieniędzy na sfinansowanie koniecznej operacji chirurgicznej. Z tego 
powodu sprzedał on lekarzowi – A.H. Grigsby’emu – swoją polisę na życie za 100 dolarów oraz 
zapłatę pozostałej składki, choć ten nie był zainteresowany trwaniem życia ubezpieczonego. 
Zawarta umowa odpowiada współczesnym kontraktom wiatykalnym. Pierwotnie sąd stwierdził, 
że kontrakt jest ważny jedynie do wysokości sumy zapłaconej za polisę wraz z sumą zapłaconych 
składek. Jednakże w wyniku apelacji amerykański Sąd Najwyższy (U.S. Supreme Court), rozstrzy-
gając sprawę, sformułował ogólną zasadę, iż polisa ubezpieczenia na życie stanowi własność 

9 G.G. Wolk, op. cit., s. 215.
10 Ibidem, s. 13–14, 215–216.
11 Ibidem, s. 216.
12 Ibidem, s. 215 oraz S. Gerbyshak, J. Van Depere, op. cit., s. 96.
13 J.A. Giacalone, Analyzing an Emerging Industry: Viatical Transactions and the Secondary Market for Life Insur-
ance Policies, „Southern Business Review” vol. 27, iss. 1 (Fall 2001), s. 2.
14 Grigsby v. Russell, 222 U.S. 149 (1911), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/222/149/case.html 
(dostęp: 9.06.2016).
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prywatną i prawa z niej mogą być przeniesione zgodnie z wolą właściciela (ubezpieczonego) na 
osobę trzecią, niemającą interesu ubezpieczeniowego w jego życiu. Powyższe orzeczenie stało 
się podstawą zarówno uznania legalności umów wiatykalnych, jak i późniejszego ich uregulowa-
nia w prawie pozytywnym.

Najistotniejszy argument przemawiający za zasadnością zawierania kontraktów wiatykalnych 
w Stanach Zjednoczonych wynika z wysokich kosztów opieki medycznej ponoszonych w ostatnich 
miesiącach życia przez osobę ubezpieczoną. Najczęściej traci ona nie tylko źródło dochodu, ale 
wymaga także stałej opieki medycznej do chwili śmierci. Ponadto niezdolność do pracy impliku-
je brak ubezpieczenia zdrowotnego zapewnianego przez pracodawcę. Wreszcie trzeba wskazać 
kwotowe limity ubezpieczeń zdrowotnych, które szybko ulegają wyczerpaniu15. Te wszystkie oko-
liczności spowodowały, że osoby ubezpieczone zaczęły poszukiwać różnych źródeł finansowania 
ewentualnego leczenia choroby i ulżenia cierpieniu, czy też spełnienia swoich marzeń przed śmier-
cią. Dlatego wydaje się, iż powyższe, modelowe rozumienie kontraktów wiatykalnych pozwala 
zidentyfikować szczególny interes (potrzebę) ubezpieczonego w zawarciu takiego kontraktu.

Najważniejsze kwestie warunkujące legalność zawierania umów wiatykalnych zostały uregu-
lowane na szczeblu federalnym, tj. w Kodeksie Stanów Zjednoczonych (U.S. Code), w rezultacie 
uchwalenia ustawy HIPAA16. Są one umieszczone w przepisach podatkowych wyłączających 
świadczenia wypłacane z polis na życie z podatku dochodowego17. Przedmiotowe normy sta-
nowią, iż umowy odpowiadające konstrukcyjnie kontraktom wiatykalnym mogą być zawarte 
przez osoby znajdujące się w stanie terminalnym. Wskazane wyłączenie dotyczy ponadto osób, 
które cierpią na choroby przewlekłe18. W takiej sytuacji przyjmuje się fikcję, iż kwota zapłaco-
na ubezpieczonemu za zakup jego polisy jest traktowana jako spełnienie przez ubezpieczyciela 
świadczenia z polisy na życie z powodu śmierci ubezpieczonego. To zaś prowadzi do zwolnienia 
umów wiatykalnych z podatku dochodowego19. Szczegółowe kwestie związane zarówno z za-
wieraniem umów wiatykalnych, jak i wymogami licencyjnymi wobec podmiotów zajmujących 
się nabywaniem polis na życie są uregulowane na szczeblu prawa stanowego, które najczęściej 
nawiązuje do Viatical Settlements Model Act.

Przechodząc do wyjaśnienia pojęcia kontraktu wiatykalnego – jako konkretnego porozumie-
nia między stronami – należy wskazać, iż jest to pisemna umowa zawarta pomiędzy nabywcą 
wiatykalnym (viatical settlement provider) a viatorem, określająca warunki, na mocy których 
nabywca zapłaci viatorowi określoną sumę w zamian za zrzeczenie się wszelkich praw z polisy 
przysługujących viatorowi20. Wysokość świadczenia nabywcy musi być niższa niż suma wypła-
cona przez ubezpieczyciela po śmierci zbywcy, a zrzeczenie się praw polega na – teraźniejszym 
lub przyszłym – przeniesieniu przez viatora na nabywcę całości lub części świadczenia z polisy 
na życie21. Ponadto pojęcie kontraktu wiatykalnego obejmuje dwa rodzaje pożyczek (premium 

15 M.L. Flowers, Viatical Settlements: A Healthy Alternative for the Terminally Ill, „Law and Psychology Review” 
vol. 21 (Spring 1997), s. 181.
16 The Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, Public Law 104–191, 110 Stat. 1936.
17 Por. U.S. Code, Title 26, Subtitle A, Chapter 1, Subchapter B, Part III, § 101.
18 Są one definiowane jako osoby, które nie mogą wykonywać co najmniej dwóch czynności związanych z co-
dziennym życiem, tj. jedzenia, załatwiania i kontrolowania potrzeb fizjologicznych, poruszania się lub brania 
kąpieli.
19 U.S. Code, Title 26, Subtitle A, Chapter 1, Subchapter B, Part III, § 101 (a) (1) oraz § 101 (g) (1) (2) (A).
20 G.G. Wolk, op. cit., s. 215; viatical settlement provider jest również zdefiniowany w U.S. Code.
21 Viatical Settlements Model Act, op. cit, Section 2 N. (1). Definicja kontraktu wiatykalnego zawarta w tym ak-
cie – z niewielkimi zmianami czy doprecyzowaniami – jest często przyjmowana przez poszczególne stany (por. 
np. Ohio Revised Code, Title 39, Chapter 3916).
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finance loan) przeznaczonych bezpośrednio na finansowanie ubezpieczeń na życie. Mogą być 
one udzielone przed, w trakcie lub po zawarciu umowy ubezpieczenia. W pierwszym przypadku 
mamy do czynienia z opcją, która przewiduje, iż w dacie udzielenia pożyczki viator (lub ubez-
pieczony) otrzymuje gwarancję przyszłej wartości umowy wiatykalnej związanej z finansowaną 
polisą. Druga możliwość odnosi się do sytuacji polegających na tym, że viator (lub ubezpieczony) 
– w momencie zawarcia umowy pożyczki – wyraża zgodę na sprzedaż świadczenia z polisy na 
życie (lub jej części), w jakiejkolwiek dacie po zawarciu umowy ubezpieczenia22. Choć nie wynika 
to expressis verbis z przytoczonych definicji, to nabywca polisy, stając się jej właścicielem, jedno-
cześnie zobowiązuje się do zapłaty składki ubezpieczeniowej, a w rezultacie zbywca nie ponosi 
kosztów dalszego utrzymywania polisy23.

Z powyższego wynika, że do zawarcia modelowej umowy wystarczą jedynie dwa podmioty 
– zbywca i nabywca. Udział brokera nie jest obligatoryjny, choć podkreśla się, że dzięki niemu 
viator uzyskuje – na ogół – wyższe świadczenie. Kolejna istotna kwestia to fakt, iż kontrakty wia-
tykalne nie są umowami ubezpieczenia, a ubezpieczyciel nie jest podmiotem uczestniczącym 
w ich zawieraniu. Jednocześnie istnienie, czy to pierwotnie zawartej umowy ubezpieczenia, czy 
jej następcze zawarcie (np. w rezultacie otrzymania pożyczki na sfinansowanie składek), jest 
podstawowym wymogiem możliwości zawarcia umowy wiatykalnej. Jej zawarcie nie zmienia nic 
w stosunku do ubezpieczyciela, gdyż ten, w zamian za zapłatę składki, zobowiązuje się spełnić 
swoje świadczenie do rąk indyferentnej – z jego punktu widzenia – osoby24. Co więcej, ponieważ 
mamy do czynienia z umową ubezpieczenia na życie, to samo zaistnienie wypadku ubezpiecze-
niowego jest obiektywnie pewne (choć termin nastąpienia jest nieokreślony), a więc zawarcie 
umowy nie wpływa na prawdopodobieństwo jego zaistnienia. Wreszcie fakt, iż kontrakty wiaty-
kalne odnoszą się do osób, których przewidywany okres życia wynosi nie więcej niż 24 miesiące, 
nie wpływa na przedmiotowe kwestie25. Reasumując, należy stwierdzić, że choć umowy wiatykal-
ne należą do odrębnych i samodzielnych umów, to ich istnienie oraz każdorazowa konkretyzacja 
są pochodnymi umowy ubezpieczenia na życie zawartej pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpie-
czającym (ubezpieczonym). Analizowane kontrakty mają wtórny charakter w stosunku do umów 
ubezpieczenia.

Kwota uzyskana z tytułu zawarcia umowy wiatykalnej jest w każdym przypadku zależna od 
konkretnych okoliczności i nie wynika chociażby z danych aktuarialnych, którymi posługują się 
ubezpieczyciele m.in. w celu oszacowania ryzyka. Pierwotnie takie umowy opiewały na 80 do 
90% sumy ubezpieczenia. Obecnie, nawet jeżeli inwestorzy płacą 60% lub więcej takiej sumy, 
to ostatecznie viator rzadko kiedy otrzymuje kwotę przewyższającą 30% sumy ubezpieczenia26. 
Nabywcy wiatykalni (viatical companies) obliczają zysk inwestorów w ten sposób, iż stanowi 
on różnicę pomiędzy kosztami zakupu polisy a jej wartością wypłacaną w momencie śmierci 
ubezpieczonego (sumą ubezpieczenia). Jednocześnie zysk ten jest zależny od długości życia 
ubezpieczonego i nie zawsze musi być wysoki (jedynie kilka procent w skali roku). Co więcej, 
niekiedy może nie być go w ogóle lub może wystąpić strata27. Dzieje się tak, ponieważ badania 
dotyczące prognozowanej długości życia ubezpieczonego (life expectancy) nie są zbyt miaro-

22 Ibidem, Section 2 N. (2).
23 Life Insurance Settlement Association, History of Life Settlements in the US, http://www.lisa.org/industry-
resources/history-of-life-settlements-in-the-us (dostęp: 9.06.2016).
24 Podobnie E. Kowalewski, Praktyki..., op. cit., s. 31.
25 Poza celowym wykorzystywaniem specyfiki analizowanych umów w sposób niezgodny z prawem.
26 G.G. Wolk, op. cit., s. 14.
27 Ibidem.
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dajne i często się nie sprawdzają. Jedyne zweryfikowane dane dotyczące umów wiatykalnych 
i spodziewanej długości życia ubezpieczonego pochodzą z firm, które zbankrutowały lub zostały 
postawione w stan upadłości. Zgodnie z nimi ledwie 5–10% ubezpieczonych umarło w przewi-
dzianym czasie28. Długość życia ubezpieczonego nie tylko wpływa na okres zwrotu nakładów 
poczynionych na zawarcie umowy wiatykalnej, ale w przypadku ubezpieczeń na życie implikuje 
również ostateczny koszt poniesiony przez nabywcę. Należy przy tym stwierdzić, że im krócej 
żyje ubezpieczony, tym zysk nabywcy jest większy.

Innymi czynnikami wpływającymi na kwotę uzyskaną z tytułu zawartych kontraktów wiatykal-
nych są ocena wystawcy polisy, czyli ubezpieczyciela (rating of the policy issuer), oraz istnienie 
określonych klauzul w umowie ubezpieczenia. Dotyczy to zwłaszcza klauzuli zawieszającej obo-
wiązek zapłaty składki w określonych przypadkach (waiver of premium rider)29. Najczęściej 
znajduje ona zastosowanie, gdy ubezpieczony zapada na poważną chorobę lub wskutek jakie-
goś zdarzenia staje się niepełnosprawny przez określony czas (np. dopiero niepełnosprawność 
trwająca powyżej 6 miesięcy uaktywnia przedmiotowy zapis).

Choć powyższe wyliczenia nie zawsze są optymistyczne, to jednak częste są przypadki, w któ-
rych nabywcy wiatykalni bardzo szybko uzyskiwali wysoki zysk. Jednocześnie stały rozwój rynku 
wiatykalnego, jak również powstanie związków zrzeszających takie podmioty są najlepszymi do-
wodami opłacalności zawierania umów wiatykalnych.

3. Interes ubezpieczeniowy na tle umów wiatykalnych
Interes ubezpieczeniowy jest immanentną cechą ubezpieczeń. Jego występowanie, roz-

graniczające specyficzne ryzyko ubezpieczeniowe od hazardu, stanowi o legalności zarówno 
ubezpieczeń osobowych, jak i majątkowych. Dlatego konieczne jest ustalenie relacji zachodzącej 
pomiędzy interesem ubezpieczeniowym a umowami wiatykalnymi. W przypadku ewentualnego 
konfliktu, wynikającego z mechanicznego przekładania kryterium interesu ubezpieczeniowego 
na grunt umów wiatykalnych, może dojść do licznych nieporozumień skutkujących nawet kwe-
stionowaniem legalności tych kontraktów.

Jak wynika z wcześniejszych rozważań, w przypadku umów wiatykalnych mamy do czynienia 
z kontraktami ściśle związanymi z umowami ubezpieczenia, które jednak nie tylko nimi nie są, 
lecz także nie mają podobnej do nich konstrukcji. Interes ubezpieczeniowy jest zawsze sprzężo-
ny z konkretną umową ubezpieczenia, implikując jej legalność30, i nie znajduje przełożenia na 
ewentualne umowy pochodne (np. umowy wiatykalne czy life settlements)31. Tak rygorystycz-
ne rozgraniczenie jest bardzo istotne w aspekcie konstrukcji umów wiatykalnych, zwłaszcza że 
kwestie związane z interesem ubezpieczeniowym są szczególnie doniosłe zarówno z punktu wi-
dzenia amerykańskiego porządku normatywnego, jak i ubezpieczycieli, którzy niejednokrotnie 
próbowali podważać legalność umów wiatykalnych, powołując się właśnie na ów wymóg.

28 Ibidem, s. 26.
29 Klauzula ta może przybierać postać dodatkowo płatnej opcji, którą włącza się do danej polisy, lub też stanowić 
część określonego wariantu polisy. Ponadto jej występowanie jest niekiedy zależne od stanu zdrowia czy wieku 
ubezpieczonego.
30 W przypadku ubezpieczenia własnego życia lub zdrowia każdy ma w zasadzie nieograniczony interes majątko-
wy, co w praktyce przekłada się na fakt, iż umowa, w której ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym, 
każdorazowo czyni zadość temu warunkowi.
31 Por. D.M. Isaacson, Understanding Life Settlements. Uncovering the Treasure in Unwanted Life Insurance Poli-
cies, AutorHouse, Bloomington, Indiana 2008, s. xii. W przedmiocie wykładni pojęcia interesu ubezpieczenio-
wego w kontekście wtórnego rynku ubezpieczeń na życie i poszczególnych stanów faktycznych por. S.L. Martin, 
Life Settlements: The Death Wish Industry, „Syracuse Law Review” vol. 64, no. 1 (2013), s. 99–103.
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Wobec powyższego można wysunąć tezę, iż nabywca wiatykalny nie musi mieć interesu 
ubezpieczeniowego w życiu ubezpieczonego, gdyż przesłanka ta wyczerpuje się w momen-
cie zawarcia zgodnej z prawem umowy ubezpieczenia. Z drugiej jednak strony, w zależności 
od konkretnego stanu prawnego i norm regulujących czy to zakres swobody kontraktowej, czy 
też kwestie związane z przenoszeniem (przelewem) wierzytelności, trudność może sprawić 
próba ustalenia interesu, jaki powinien mieć nabywca wiatykalny w zawarciu przedmiotowej 
umowy32. Teoretycznie oba interesy należą do odmiennych kategorii i choć wykazują pewne 
podobieństwa, powinny być oceniane osobno, gdyż dotyczą dwóch różnych konstrukcyjnie sto-
sunków prawnych. Mimo wszystko, ze względu na specyfikę umów ubezpieczenia, należałoby 
ustalić w kontekście danego porządku normatywnego, czy interes nabywcy wiatykalnego nie 
powinien stanowić pochodnej pojmowania przezeń interesu ubezpieczeniowego (np. w relacji 
ryzyko ubezpieczeniowe a interes ubezpieczeniowy). To zaś nakazuje postawić pytanie, czy fakt, 
że nabywca wiatykalny nie jest zainteresowany trwaniem życia ubezpieczonego (nie ma w tym 
interesu), znajduje odzwierciedlenie w ocenie legalności omawianych kontraktów.

Wąsko definiowane pojęcie interesu ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie w Sta-
nach Zjednoczonych powoduje, iż zdecydowanie trudniej jest tam zawrzeć umowę ubezpieczenia 
na życie na cudzy rachunek33. To zaś implikuje sytuacje, w których ubezpieczający i ubezpieczo-
ny są jedną osobą – viatorem. Z kolei stosunkowa łatwość zawierania takich umów – jak ma to 
miejsce chociażby w Polsce – może prowadzić do zjawisk patologicznych na gruncie kontraktów 
wiatykalnych.

Zestawiając powyższe rozważania z sytuacją osób uposażonych, należy stwierdzić, iż pojęcie 
interesu ubezpieczeniowego – poza specyficznym jego rozumieniem czy to na gruncie konkret-
nych porządków normatywnych, czy w ujęciach doktrynalnych – generalnie nie dotyczy tych 
osób. Ponadto zawarcie kontraktu wiatykalnego wcale nie musi być sprzeczne z wolą osób upo-
sażonych, a w konsekwencji naruszać ich interesów. Osoby te – często należące do rodziny lub 
do grona innych bliskich osób – zazwyczaj przejmują ciężar finansowy opieki nad chorym, a tak-
że podejmują szereg osobistych starań o jego los. Z tego powodu również im może zależeć na 
uzyskaniu wsparcia finansowego. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania, zgodnie 
z którymi prawie jedna trzecia rodzin opiekujących się poważnie chorym członkiem rodziny traci 
większość lub wszystkie swoje oszczędności, pomimo że 96% takich pacjentów posiada ubez-
pieczenie zdrowotne. Kolejne 29% rodzin – w związku z chorobą członka rodziny – traci swoje 
główne źródło dochodu. Wreszcie pacjenci, których rodziny doświadczają trudności finanso-
wych, są w 30% bardziej skłonni do porzucenia terapii podtrzymującej życie34.

4. Umowy wiatykalne a life settlements
Liczba zawieranych umów wiatykalnych świadczy o dużym potencjale wtórnego rynku ubez-

pieczeń na życie. Podmioty zainteresowane nabywaniem polis od osób nieuleczalnie chorych 
dostrzegły możliwości tkwiące w analogicznym procederze, jednakże polegającym na zakupie 
polis na życie osób, których stan zdrowia nie uzasadnia zawarcia kontraktu wiatykalnego. Jedno-
cześnie w wyniku szybkiego postępu medycyny znacząco polepszyły się rokowania zdrowotne 

32 Omówienia tej kwestii na gruncie przelewu praw z ubezpieczenia na życie w prawie polskim dokonuje
B. Kucharski. Por. B. Kucharski, Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, 
s. 420–422.
33 Por. S. Byczko, Interes ubezpieczeniowy. Aspekty prawne, Difin, Warszawa 2013, s. 277–281.
34 W.P. Sutherland, P.C. Drivanos, Viatical settlements: Life insurance as a liquid asset for the seriously ill, „Journal 
of Financial Planning” vol. 12, no. 5 (1999), s. 74–78.
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ubezpieczonych, zwłaszcza chorych na AIDS. To zaś spowodowało zmniejszenie się – w stosunku 
do pierwotnego – rozmiarów rynku umów wiatykalnych.

Popyt na zawieranie life settlements wynika głównie z przyczyn demograficznych. Wzrost śred-
niej długości życia doprowadził do zmniejszenia świadczeń emerytalnych wskutek wydłużenia 
czasu ich pobierania. Ponadto wskazuje się, że ważną rolę odegrały również kwestie inflacji35. 
Z tych powodów w drugiej połowie lat 90. XX w. rynek life settlement zaczął się intensywnie roz-
wijać. Pośrednie znaczenie miały także kwestie istnienia częściowej ochrony prawnej związanej 
ze sprzedażą polis inwestorom komercyjnym, jak również duża liczba potencjalnych nabywców 
takich polis36. Powyższe okoliczności spowodowały, iż zakres zjawiska life settlement jest z natu-
ry rzeczy większy niż rynek umów wiatykalnych, gdyż dotyczy ono ogółu osób ubezpieczonych 
(najczęściej w wieku 65 lat lub starszych)37.

Jak wcześniej wskazano, różnica pomiędzy life settlements (senior settlements) a umowami wia-
tykalnymi polega na długości spodziewanego okresu życia ubezpieczonego, który – w przypadku 
tych pierwszych – przekracza 24 miesiące38. Czynnik temporalny stanowi zatem o rozgraniczeniu 
obu rodzajów umów, a inne kwestie, w tym ewentualna ciężka choroba ubezpieczonego, mają 
charakter wtórny. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że racje przemawiające za zawarciem 
life settlement wynikają z faktu, iż właściciel polisy ubezpieczenia na życie albo jej nie chce, albo 
nie potrzebuje. Nabywcą jest podmiot trzeci (life settlement provider), decydujący się zapłacić 
za taką polisę kwotę wyższą niż suma wykupu polisy oferowana przez ubezpieczyciela. Jednocze-
śnie staje się on uposażonym z polisy, jak również odpowiada za zapłatę przyszłych składek39.

Tym niemniej obie kategorie umów posiadają szereg wspólnych, a nawet tożsamych elemen-
tów, jak również wspólną podstawę, którą stanowi orzeczenie wydane w sprawie Grigsby v. 
Russell. Odmienne są natomiast – co do zasady – motywy zawierania takich umów, gdyż w przy-
padku life settlements decydują albo względy opłacalności (np. utrzymywanie kolejnej umowy 
ubezpieczenia na życie lub posiadanie takiej polisy w celu zabezpieczenia linii kredytowej w ban-
ku40), albo przymus ekonomiczny. Ten ostatni jest jednak inny i nie wynika z konieczności 
uzyskania środków pieniężnych na leczenie, co modelowo dotyczy umów wiatykalnych, ale ze 
względów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych. Oczywiście wskazane różnice niekie-
dy krzyżują się, a w efekcie doprowadzają do tego, iż motywy zawarcia kontraktów wiatykalnych 
odpowiadają motywom zawarcia life settlements lub odwrotnie (np. osoba chora może zawrzeć 
life settlement, jeżeli jej prognozowany okres życia przekracza 24 miesiące). Generalnie jednak 
należy stwierdzić, że life settlements zdecydowanie łatwiej nazwać narzędziem do zarządzania 
majątkiem in genere, niż ma to miejsce w przypadku umów wiatykalnych, za którymi najczęściej 
przemawiają specyficzne racje.

Zysk ze sprzedaży polisy na życie w ramach life settlement jest – co do zasady – niższy niż ma to 
miejsce w przypadku umów wiatykalnych. Wynika to z faktu, że dłuższy prognozowany okres ży-
cia prowadzi do konieczności uiszczenia większej liczby składek, a zatem koszty poniesione przez 
nabywcę są istotnie wyższe. Z rachunku ekonomicznego wynika, iż z uwagi na koszt całej trans-

35 D.M. Isaacson, op. cit., s. xi.
36 Ibidem, s. xiv.
37 Nie jest to jednak sztywna granica wieku, gdyż zależy ona od konkretnego przypadku, a przede wszystkim 
stanu zdrowia potencjalnego zbywcy.
38 Wskazuje się, że górną granicę dla zawarcia takiej umowy stanowi 15-letni spodziewany okres życia. Por. Via-
tical Settlements, https://www.growthhouse.org/viatical.html (dostęp: 9.06.2016).
39 D.M. Isaacson, op. cit., s. 259–260.
40 Ibidem, s. 6-7.
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akcji zakup polis o wartości niższej niż 250 tys. dolarów amerykańskich nie jest opłacalny. Z kolei 
badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazują, że wśród osób w wieku 65 lat lub 
starszych jedynie 20% posiada polisy, których wartość rynkowa przewyższa kwotę ich wykupu41. 
Jednocześnie z uwagi na konieczność oceny każdej polisy indywidualnie – tak jak w przypadku 
umów wiatykalnych – trudno jest przedstawić szczegółowe dane dotyczące wysokości umów za-
wieranych na wtórnym rynku ubezpieczeń na życie. Zgodnie z danymi Life Insurance Settlement 
Association w 2006 r. średnia kwota sprzedaży polisy wynosiła 28% jej wartości, co stanowi-
ło czterokrotność sumy wykupu danej polisy. Z kolei badanie przeprowadzone w 2008 r. przez 
Life Policy Dynamics wykazało, że średnia oferta zakupu polisy wynosiła 24,5% jej wartości42. 
Inne źródła wskazują, iż średnia wartość senior settlement oscyluje pomiędzy 6 a 10%, co i tak 
przewyższa kwotę wykupu polisy. Natomiast jeżeli zbywca ma poważne problemy zdrowotne 
(niekwalifikujące go jednak do zawarcia umowy wiatykalnej), może on otrzymać do 20% warto-
ści polisy43.

Przechodząc do omówienia typów polis nadających się do zbycia na rynku life settlement, 
należy wskazać, iż – pod pewnymi względami – większość z nich czyni zadość wymogom takie-
go procederu. W przypadku ubezpieczeń na dożycie (term life) musi istnieć możliwość zmiany 
(konwersji) umowy na stałe ubezpieczenie na życie. Ponadto nawet polisy grupowe mogą być 
sprzedane, jeżeli uda się przekształcić interes w polisie grupowej na interes w polisie indywidu-
alnej44.

Ścisła relacja zachodząca pomiędzy kontraktami wiatykalnymi a life settlements znajduje tak-
że wyraz we wspólnych uregulowaniach branżowych. Największe stowarzyszenie zrzeszające 
podmioty zajmujące się nabywaniem polis na wtórnym rynku ubezpieczeń na życie – Viatical 
Association of America – założone w 1994 r., zgodnie z chronologią omawianych działań, pier-
wotnie zrzeszało tylko nabywców wiatykalnych. Następnie w 2000 r. stowarzyszenie objęło 
również podmioty oferujące life settlements, a w efekcie jego nazwa została zmieniona na Viati-
cal and Life Settlement Association of America. W 2005 r., z uwagi na chęć dotarcia do większego 
grona potencjalnych zainteresowanych, organizacja ostatecznie przekształciła się w Life Insuran-
ce Settlement Association45.

5. Stranger-Originated Life Insurance
Ważną kwestią z punktu widzenia zarówno umów wiatykalnych, jak i life settlements w kontek-

ście potencjalnych nadużyć jest problematyka tzw. Stranger-Originated Life Insurance (STOLI)46. 
Zjawisko to wynika z faktu, iż w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia część polis posiada 
od razu określoną wartość rynkową przewyższającą kwotę ich wykupu. W efekcie pod osłoną 
umów ubezpieczenia rozwija się specyficzny obrót prawny, zbliżony do powszechnie kwestiono-
wanego hazardu, w którym obstawia się cudze życie.

41 Ibidem, s. xiv.
42 S. Gerbyshak, J. Van Depere, op. cit., s. 13.
43 G.G. Wolk, op. cit., s. 14.
44 S. Gerbyshak, J. Van Depere, op. cit., s. 10.
45 Life Insurance Settlement Association, Life Settlement Industry Timeline, http://www.lisa.org/industry-resour-
ces/life-settlement-industry-timeline (dostęp: 9.06.2016).
46 Takie umowy zwane są również zero premium life insurance, no cost to the insured plans czy new issue life 
settlements. Por. Illinois Department of Financial and Professional Regulation – Division of Insurance, Consumer 
Alert: Stranger-Originated Life Insurance, http://www.idfpr.com/Forms/Memo/STOLIConsumerAlert.pdf (do-
stęp: 9.06.2016).
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STOLI są definiowane jako działania (bez względu na formę) inicjujące lub pomagające w za-
warciu umowy ubezpieczenia, na mocy której uposażonym zostaje podmiot niemający w chwili 
wydania polisy interesu ubezpieczeniowego w życiu osoby ubezpieczonej. Powyższe pojęcie obej-
muje również umowę lub jakiekolwiek inne porozumienie związane z przeniesieniem własności 
polisy (lub świadczenia ubezpieczeniowego) na osobę trzecią47. Uposażonym jest najczęściej 
podmiot (inwestor) inicjujący procedurę zawarcia polisy, również on opłaca składkę ubezpie-
czeniową48. Tak rozumiane rozciągnięcie interesu ubezpieczeniowego na uposażonego – nawet 
gdy nie jest on ubezpieczającym – ma na celu zapobieganie sytuacjom, które polegają na wyko-
rzystywaniu ubezpieczenia jako instrumentu inwestycyjnego. W przeciwnym razie dochodziłoby 
do oczywistych nadużyć i obchodzenia wymogu istnienia interesu ubezpieczeniowego. Dlatego 
STOLI są nielegalne w większości stanów, a ubezpieczyciele mogą odmówić spełniania świad-
czeń z takich polis49. Z analizowaną problematyką związane mogą być ad casum tzw. wet-ink 
lub wet-paper transactions, polegające na sprzedaży nowo zawartych polis na życie.

Rozróżnienie pomiędzy umowami wiatykalnymi oraz life settlements a STOLI polega na tym, 
iż polisa – aby mogła być legalnie sprzedana – musi być zwarta w dobrej wierze50. Twierdzenie to 
wynika z orzeczenia wydanego w sprawie Grigsby v. Russell, gdzie ustanowiono zasadę, zgodnie 
z którą polisa została zakupiona i sprzedana (lub przeniesiona na inną osobę) w dobrej wierze, 
jeżeli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia istniał interes ubezpieczeniowy. Natomiast in-
teres wtórnego nabywcy polisy ma charakter majątkowy51, ergo nie jest zbieżny z interesem 
ubezpieczonego w ubezpieczeniu na życie, jak również nie odpowiada przesłankom zawarcia 
umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż dobra wia-
ra należy do koniecznych elementów interesu ubezpieczeniowego. Z tego powodu – choć osoba 
ubezpieczająca własne życie ma w zasadzie nieograniczony interes ubezpieczeniowy w tym za-
kresie – to jednak doznaje on specyficznego uszczuplenia w kontekście wykorzystywania umów 
ubezpieczenia w innym celu niż ochrona ubezpieczeniowa sensu stricto. Ponadto zawarciu STOLI 
towarzyszyć mogą zarazem inne nadużycia związane chociażby z: zawyżaniem dochodów w celu 
uzyskania wyższej sumy ubezpieczenia, zewnętrznymi podmiotami opłacającymi składkę ubez-
pieczeniową czy deklarowaniem innego niż rzeczywisty stanu zdrowia.

Źródłem finansowania STOLI są najczęściej tzw. pożyczki bez regresu (non-recourse), polegające 
na tym, iż pożyczkodawca może żądać wyłącznie wydania polisy ubezpieczeniowej w sytuacji, gdy 
pożyczkobiorca (ubezpieczony) nie będzie spłacał pożyczki. Należy wspomnieć również, iż z przed-
miotowymi działaniami wiąże się szereg zagrożeń i negatywnych konsekwencji prawnych dla 
podmiotów w nich uczestniczących. Mogą one dotyczyć sfer finansowej, podatkowej czy karnej52.

Wątpliwy normatywnie charakter STOLI, liczne podobieństwa do life settlements oraz 
trudności związane z odróżnieniem obu rodzajów umów doprowadziły do konieczności przeciw-
działania tym praktykom. Przejęte rozwiązania często wzorowane są na NCOIL Life Settlements

47 2014 New York Laws, Insurance, Article 78, § 7815. Por. również definicję STOLI zawartą w National Conferen-
ce on Insurance Legislators (NCOIL) Life Settlements Model Act, Section 2 Y.
48 New York Court of Appeals Decision Could Give Added Life to „Life Settlements” Industry, http://www.kelley-
drye.com/publications/client_advisories/0613 (dostęp: 9.06.2016).
49 Illinois Department of Financial and Professional Regulation – Division of Insurance, Consumer Alert: Stranger-
Originated Life Insurance, op. cit.
50 Por. R. Tomilson, M. Klebanoff, Whither Grigsby? STOLI and the Assault on Insurable Interest, https://www.
cozen.com/templates/media/files/60098_60098-stoli.pdf, s. 38 (dostęp: 9.06.2016).
51 Grigsby v. Russell, op. cit.
52 S. Gerbyshak, J. Van Depere, op. cit., s. 37.
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Model Act53. Ponadto na mocy przepisów stanowych wprowadzono wymogi temporalne, które 
muszą być spełnione, aby transakcje life settlement były zgodne z prawem. Zgodnie z danymi 
z 2014 r. rynek life settlement sensu largo (obejmujący również umowy wiatykalne) był uregu-
lowany w 42 stanach oraz na terytorium Puerto Rico, czego rezultatem jest objęcie ochroną 
90% populacji Stanów Zjednoczonych. W tej grupie 31 stanów wprowadziło dwuletni okres od 
zawarcia umowy ubezpieczenia, w którym polisa nie może być sprzedana na rynku wtórnym.
Ponadto 10 stanów rozciągnęło ów okres do 5 lat, a stan Minnesota do 4 lat. Jednocześnie istnie-
je możliwość legalnego sprzedawania polis przed upływem powyższej karencji, jeżeli spełnione 
zostaną przewidziane prawem wymogi (np. z uwagi na ciężką chorobę czy stan terminalny ubez-
pieczonego, jak również wystąpienie określonych zdarzeń w jego życiu, np. rozwód czy przejście 
na emeryturę)54.

Innym, pośrednim, zabezpieczeniem przed STOLI jest – najczęściej dwuletni55 – okres, w któ-
rym ubezpieczyciel ma prawo skutecznie podważać zgłoszone roszczenia z polisy (contestable 
period). Kwestionowanie takiej odpowiedzialności może wynikać chociażby z prób obchodzenia 
warunku interesu ubezpieczeniowego, jak również podania błędnych lub niekompletnych infor-
macji o stanie zdrowia osoby ubezpieczonej. Przedmiotowe rozwiązanie ma wymiar uniwersalny 
dla całego rynku ubezpieczeniowego, w tym również jest stosowane wobec wspomnianych wet-
ink transactions. Nabywcy, czy to life settlement czy wiatykalni, niechętnie kupują polisy, które 
nie spełniają wskazanego wymogu, gdyż ponoszą ryzyko, iż ubezpieczyciel zakwestionuje w tym 
czasie swoją odpowiedzialność i będzie zwolniony z obowiązku świadczenia z polisy. Jednocze-
śnie istnienie omawianego wymogu zniechęca potencjalnych ubezpieczających do zawierania 
umów ubezpieczenia w celu ich sprzedaży na wtórnym rynku, gdyż muszą liczyć się oni z ko-
niecznością opłaty składki przez dwa lata, a potem ze znalezieniem nabywcy, który zagwarantuje 
im zysk.

6. Accelerated Death Benefit
Alternatywą dla wtórnego rynku ubezpieczeń na życie, a zwłaszcza umów wiatykalnych jest 

opcjonalna klauzula (ADR – accelerated death benefit rider) zawarta w umowie ubezpieczenia, 
na mocy której dochodzi do wcześniejszej wypłaty części lub całości świadczenia z polisy na 
życie, pod warunkiem że ubezpieczony znajduje się w stanie terminalnym. W tym przypadku 
właściwy lekarz wydaje stwierdzenie, iż śmierć ubezpieczonego jest spodziewana w określonym 
czasie – co do zasady – nieprzekraczającym 24 miesięcy56. Obecnie zakłady ubezpieczeń rozcią-
gają zakres przedmiotowej klauzuli również na osoby potrzebujące długoterminowej opieki (np. 
z powodu przewlekłej choroby), niekoniecznie w stanie terminalnym. W efekcie ADR znajdu-
je zastosowanie nawet w przypadkach, w których prognozowany okres życia ubezpieczonego 
przekracza 24 miesiące. Suma wypłacana na mocy tej klauzuli może stanowić bardzo dobrą alter-
natywę dla life settlements57. Najczęściej przybiera ona postać zapłaty jednorazowej – w sposób 
analogiczny do świadczenia z umowy ubezpieczenia na życie – chociaż możliwe jest również 

53 Por. Life Insurance Settlement Association, Life Settlement Regulation, http://www.lisa.org/industry-resour-
ces/life-settlement-regulation (dostęp: 1.07.2016); R. Tomilson, M. Klebanoff, op. cit., s. 47.
54 Life Insurance Settlement Association, History of Life Settlements in the US, op. cit.
55 J.A. Giacalone, op. cit., s. 3.
56 C.J. Desrochers, J.T. Adney, D.N. Hertz, B.G King, Life Insurance & Modified Endowments: Under Internal Reve-
nue Code Sections 7702 and 7702A, Society of Actuaries, Schaumburg, Illinois 2004, s. 142.
57 V.B. Bhuyan (Ed.), Life Markets: Trading Mortality and Longevity Rish with Life Settlementsand Linked Securi-
ties, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2009, s. 164–165.
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rozłożenie płatności na dany okres58. Ponadto świadczenie spełnione na mocy przedmiotowej 
klauzuli jest, podobnie jak umowy wiatykalne, zwolnione z podatku dochodowego. W litera-
turze podkreśla się, że fakt posiadania polisy ubezpieczeniowej, a zatem istnienia konkretnej 
relacji między ubezpieczycielem a ubezpieczonym, powoduje, iż ten ostatni niekiedy chętniej 
skorzysta z ADR, niż zawrze umowę wiatykalną. Co więcej, w omawianym przypadku nie trzeba 
korzystać z usług brokera wiatykalnego, zawierać nowych umów itp.59 Z drugiej jednak strony 
w Stanach Zjednoczonych od 2012 r. odnotowano jedynie dwie skargi konsumentów dotyczące 
szeroko rozumianej branży life settlement. Natomiast tylko w 2014 r. wniesiono ponad 8 tys. 
skarg na ubezpieczycieli, którzy nie przestrzegali terminów spełnienia swoich świadczeń z ubez-
pieczeń na życie60.

Podstawowe rozróżnienie konstrukcyjne pomiędzy ADR a life settlement wynika z faktu, 
iż w pierwszym przypadku wypłata środków jest każdorazowo związana ze stanem zdrowia 
ubezpieczonego. Z kolei life settlements wyróżniają jedynie przesłankę prognozowanej długości 
życia osoby (wyłącznie w celu ustalenia ceny odkupienia polisy), natomiast stan jej zdrowia jest 
wtórny, a zatem może wpłynąć (i zazwyczaj wpływa) na wysokość sumy uzyskanej ze sprzedaży 
polisy i rodzaj zawartego kontraktu (life settlement lub umowa wiatykalna), nie przesądzając 
jednak generalnie o takiej możliwości.

Klauzula ADR najczęściej jest dodawana do polisy na życie przy zawieraniu stosownej umowy 
– co do zasady – jeżeli ubezpieczający jest zdrowy. W przypadku choroby lub trwania umowy 
ubezpieczenia występują liczne ograniczenia. Przedmiotowy zapis, podobnie jak w przypadku 
klauzuli zawieszającej obowiązek zapłaty składki, może przybierać postać dodatkowo płatnej 
opcji umowy ubezpieczenia, jak również być jej standardowym elementem.

Uwagi końcowe
W literaturze wskazuje się, iż umowy wiatykalne znane są nie tylko w Stanach Zjednoczonych, 

lecz także w Europie, Ameryce Południowej, Australii, a nawet na Dalekim Wschodzie. Jedynie 
w Afryce nie odnotowano występowania ani takich umów, ani innych, które byłyby konstruk-
cyjnie zbliżone do kontraktów wiatykalnych61. Ciekawie prezentuje się sytuacja w Indiach, gdzie 
sąd w Bombaju w 2007 r. zezwolił na obrót polisami ubezpieczeń na życie na rynku wtórnym 
(umowy wiatykalne i life settlements). Następnie ustawodawca, nowelizując prawo ubezpiecze-
niowe w 2015 r., pośrednio zabronił takich działań, pozostawiając każdorazową sprzedaż polisy 
arbitralnej ocenie ubezpieczycieli. Ci zaś nie są przychylni przedmiotowym umowom i silnie 
lobbowali za przyjęciem wspomnianej nowelizacji. Obecnie wskazuje się, że nowy stan prawny 
może zostać uznany za niekonstytucyjny, m.in. z powodu zezwolenia na decydowanie w kwestii 
publicznoprawnej podmiotom prywatnym (ubezpieczycielom)62.

Wtórny rynek ubezpieczeń na życie w Stanach Zjednoczonych, po spowolnieniu w latach 
2009–2010, obecnie odnotowuje stały wzrost we wszystkich najważniejszych sektorach. War-
tość zawieranych umów oscyluje wokół 3 miliardów dolarów, natomiast potencjał rynku jest 

58 J.A. Giacalone, op. cit., s. 5.
59 Ibidem.
60 Dane amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Komisarzy Ubezpieczeniowych. Por. Life Insurance Settle-
ment Association, History of Life Settlements in the US, op. cit.
61 G.G. Wolk, op. cit., s. 11.
62 U. Satsangi, Life Insurance in India & Insurance Laws (amenment) Act, 2015, „European Insurance Law Re-
view” no. 3 (2015), s. 46.
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wielokrotnie większy63. Jednocześnie, jak wspomniano wcześniej, cała branża ulega konsolida-
cji. Świadczą o tym nie tylko ewolucja stowarzyszenia zrzeszającego podmioty zajmujące się 
zawieraniem obu rodzajów umów, ale przede wszystkim podobieństwa (również w przedmiocie 
zakresu uregulowanej materii) zachodzące pomiędzy modelowymi aktami regulującymi kon-
trakty wiatykalne i life settlements. Należy stwierdzić, iż pomimo pewnych różnic są to regulacje 
poniekąd bliźniacze64, zwłaszcza że w komentarzu do Viatical Settlements Model Act z 2009 r. 
wskazuje się, iż w procesie jego implementacji poszczególne stany mogą zdecydować o wy-
borze terminologii związanej z life settlements zamiast terminologii odnoszącej się do umów 
wiatykalnych. Z drugiej jednak strony wydaje się, iż Life Settlements Model Act – ze względu na 
posługiwanie się analogicznymi unormowaniami oraz regulowaniem stanów faktycznych kwali-
fikujących się jako umowy wiatykalne – w naturalny sposób zastąpi ten pierwszy, gdyż odnosi się 
kompleksowo do całego zjawiska, jakim jest wtórny rynek ubezpieczeń na życie. Ponadto cieszy 
się on aprobatą Life Insurance Settlement Association, jako zdecydowanie lepszy i bardziej pre-
cyzyjny niż Viatical Settlements Model Act z 2009 r.

Starzenie się społeczeństwa, a w jego następstwie wydłużenie ostatniej fazy życia, która czę-
sto generuje wysokie koszty opieki medycznej, a także postępująca diagnostyka medyczna oraz 
rozwój usług finansowych i ubezpieczeniowych każą przypuszczać, iż umowy wiatykalne będą 
coraz popularniejsze tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych rozwiniętych krajach. Rosnąca 
świadomość istnienia przedmiotowych kontraktów sprzyja podejmowaniu właściwych działań 
legislacyjnych. W efekcie potencjalni viatorzy będą czuć się pewniej i wiedzieć, że ich interesy 
są należycie chronione. Z kolei wspomniana konsolidacja analizowanego rynku – prowadząc do 
eliminacji negatywnych aspektów związanych z branżą life settlement – również odgrywa istot-
ną rolę. Dotyczy to zarówno zjawisk pokrewnych, będących następstwem specyfiki tej dziedziny 
(np. STOLI), jak i zwykłych nadużyć towarzyszących każdej działalności.
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Summary of the ar� cle

Life insurance in the context of viatical settlements and related issues

Paper covers multi-perspective presentation of the viatical settlements on secondary market 
for life insurance. These contracts are defined as discounted, predeath sale of an life insur-
ance policy, on condition that the seller’s (viator’s) life expectancy does not exceed twenty-four 
months.

Analyzed phenomenon derives from the United States where, since late eighties of the twenti-
eth century, plays an important role as a financing source of different needs of people in the face 
of death. The scale of viatical settlements leads to the creation of related contracts and, above 
all, life settlements, whose popularity has repeatedly exceeded the original. Currently, on the 
secondary market for life insurance, there are numerous specialized entities which indicates its 
distinctiveness. Moreover, intrinsically, it shows many similarities to the insurance market.

The article also discusses alternative measures, to the mentioned (for example an accelerated 
death benefit rider), as well as selected US legal solutions in life settlement. Finally, pathological 
issues associated with the secondary market for life insurance are pointed out.

Keywords: viatical settlements, life settlements, life insurance, the law of the United States, 
stranger-originated life insurance.

Mgr Michał Marszelewski, doktorant w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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Mateusz Kościelniak

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
– doświadczenia wybranych państw europejskich

Artykuł ma na celu ukazanie problemów pojawiających się w związku z umowami ubezpie-
czenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w krajach Europy Zachodniej. Szczególny 
nacisk położono na rynek brytyjski, opisano reakcje organu nadzoru funkcjonującego w tym 
państwie, a także wprowadzenie miękkich regulacji. 

Opisano także niezwykle istotne dla rynku rozstrzygnięcia władzy sądowniczej niemieckiej, 
w których to zakwestionowano klauzule niezgodne z interesem konsumenta. 

Wskazano także na doniosłość i cel funkcjonowania „Zasad europejskiego prawa ubezpieczeń” 
na gruncie umowy ubezpieczenia na życie oraz przedstawiono najważniejsze regulacje istot-
ne dla tematyki niniejszego artykułu. Poczyniono także uwagi dotyczące charakteru prawnego 
umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na tle rozważań wyłaniają-
cych się z orzecznictwa włoskiego. 

Słowa kluczowe: ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, konsument, Eu-
ropa, klauzule abuzywne, nadzór.

Wstęp 
Przedmiotowe opracowanie o charakterze informacyjnym ma na celu ukazanie, iż Polski rynek 

ubezpieczeń nie jest osamotniony w problemach dotyczących ubezpieczeń z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym. Kwestie związane z nieprawidłową sprzedażą (misselling) tego typu 
produktów czy nierentownością inwestycji pojawiały się również w największych państwach eu-
ropejskich, takich jak: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy czy Francja. Państwowe organy kontroli 
i nadzoru oraz sądownictwa funkcjonujące w tych krajach również musiały stawić czoła wyzwa-
niom i rozwiązać problemy powstałe na etapie sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej umów 
ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 

Dlatego też w niniejszym artykule zostanie ukazana specyfika rynków państw Europy Za-
chodniej ze szczególnych uwzględnieniem Wielkiej Brytanii oraz działania organów kontrolnych 
i wymiaru sprawiedliwości działających w tym państwie, które zostały podjęte w celu eliminacji 
problemu. Na tle rozważań wynikających z orzecznictwa włoskiego oraz niemieckiego przepro-
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wadzona zostanie także analiza mająca na celu określenie, jaki charakter prawny ma umowa 
ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 

Na szczególną uwagę – w ocenie autora – zasługuje model brytyjski, który można uznać za 
wzorzec w zakresie reakcji organów nadzoru i Rzecznika Finansowego oraz wszelkich działań po-
dejmowanych w celu znalezienia kompromisu i dogodnych rozwiązań dla konsumentów, którzy 
zawarli niekorzystne dla nich umowy. Interesujące i przydatne mogą okazać się również roz-
ważania sądownictwa włoskiego, który to zajmował się głównie charakterem prawnym umów 
ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zagadnienia związane z warto-
ścią wykupu i postanowieniami niedozwolonymi, które umieszczano w warunkach ubezpieczeń 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, były z kolei przedmiotem rozważań niemieckiego 
Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. 

1. Doświadczenia brytyjskiego rynku finansowego oraz Rzecznika Finansowego działającego 
w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii sprzedaż produktów, które miały charakter analogiczny do ubezpieczeń 
na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, największy rozkwit przeżywała w latach 
1980–1990. Produkty te – nazywane w Wielkiej Brytanii mortgage endowment policy – stano-
wiły umowę ubezpieczenia na życie i dożycie, będącą zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. 
W związku z problemami, które pojawiły się na etapie sprzedaży oraz wykonania tych umów, 
a także zagadnieniami podatkowymi oraz niską stopą zwrotu inwestycji produkty te obecnie 
straciły na znaczeniu na rynku brytyjskim. 

W Wielkiej Brytanii niezwykle popularne były kredyty hipoteczne, w których kredytobiorca 
zobowiązany był spłacać jedynie odsetki, natomiast sam kapitał kredytu z założenia miał zo-
stać spłacony ze środków, które zostały zainwestowane w polisę. Oczywiście, konsument był 
zobowiązany do tego, aby regularnie opłacać składkę przeznaczoną na inwestycję oraz ochronę 
ubezpieczeniową. 

Jak wynika z powyższego, umowy ubezpieczenia będące zabezpieczeniem kredytu hipotecz-
nego stanowiły jednocześnie długoterminowe plany inwestycyjne zawierające również element 
ubezpieczeniowy. Zawierane były najczęściej na okres od 10 do 25 lat. Elementem ubezpie-
czeniowym tego produktu było świadczenie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci 
ubezpieczonego. A zatem, podobnie jak w polskich realiach, produkty te zawierały zarówno ele-
ment ochrony ubezpieczeniowej, jak również stricte inwestycyjny. Sumy nominalne wpłacane 
przez konsumenta z zasady miały być inwestowane przez ubezpieczyciela, co miało pozwolić na 
uzyskanie kwoty pieniężnej umożliwiającej spłatę kapitału. Część regularnej składki przeznacza-
na była natomiast na ochronę ubezpieczeniową. Zasadniczo konsument we własnym zakresie 
spłacał same odsetki kredytu oraz wpłacał określoną kwotę pieniężną z przeznaczeniem na 
polisę inwestycyjną, z której po zakończeniu okresu inwestowania miał być spłacony kapitał kre-
dytu1. 

W ramach umów ubezpieczenia stanowiących zabezpieczenie kredytu hipotecznego wyróż-
nia się dwa rodzaje polis inwestycyjnych: unit link oraz with-profits. Oba różnią się znacznie 
rodzajem funduszy inwestycyjnych, na które przeznaczane są środki. W produktach typu unit 
link środki zebrane na polisie inwestowane są w fundusze o charakterze podobnym do fundu-
szy powierniczych. Przedsiębiorca oferuje możliwość dokonania inwestycji w wiele rozmaitych 

1 Raport Rzecznika Finansowego, Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, część II, 
Warszawa 2016, s. 103, http://rf.gov.pl/pdf/RAPORT%20UFK-CZ%202-WERSJA%20OST-30-03-2016%20pop.pdf.
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funduszy, a konsument wybiera jeden z nich. Wartość środków zależy od wahań na giełdzie pa-
pierów wartościowych. 

Produkty with-profits działają w sposób odmienny. Konsument inwestuje środki w fundusze 
typu with-profits prowadzone przez ubezpieczyciela. Środki z polisy inwestowane są w różne-
go rodzaju aktywa, takie jak: akcje, obligacje skarbu państwa oraz nieruchomości. W ramach 
tego produktu fundusz wypłaca do planu inwestycyjnego corocznie premię, która zależy od 
osiągniętego zysku2. Część środków z owej premii z zysku może zostać przekazana na rezerwę 
i pokrycie ewentualnych strat bądź wyrównanie, gdyby fundusze w przyszłości nie miały przy-
nieść zakładanych zysków. Proces ten nazywany jest wygładzaniem (ang. smoothing) i ma na 
celu zabezpieczenie konsumenta przed niepożądanymi wahaniami na rynku akcji3. 

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez brytyjskiego regulatora, w 2000 r. 6 mln gospo-
darstw domowych posiadało około 11 mln polis stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu 
hipotecznego4. 

Od marca 2000 r. brytyjski Rzecznik Finansowy (FOS – Financial Ombudsman Service) zbadał 
przeszło 250 000 skarg w przedmiocie wykonania umów ubezpieczenia stanowiących zabezpie-
czenie kredytu hipotecznego oraz w przedmiocie nieprawidłowości przy sprzedaży takich umów, 
związanych z udzielaniem konsumentowi niewłaściwych czy błędnych informacji przez pracow-
nika sprzedaży. W 2013 r. liczba skarg związanych z tymi produktami wyniosła 4967, a w 2014 r. 
nastąpił spadek liczby skarg do 35735. 

Główną przyczyną skarg kierowanych do FOS była sytuacja rynkowa określana w Wielkiej 
Brytanii jako deficyt (ang. shortfall). Jest to stan, w którym wartość środków zainwestowanych 
w polisę na koniec trwania umowy jest mniejsza niż wysokość kapitału kredytu pozostającego 
do zapłaty6. Należy przy tym wskazać, że w latach 90. XX w. stopa zwrotu inwestycji z produktu 
określana była na 7%, a w latach 80. była nawet wyższa. Po wahaniach giełdowych oraz zmia-
nach poziomu inflacji okazało się, że produkty te nie przynosiły przewidywanej stopu zwrotu 
i konsumenci nie byli w stanie spłacić kredytów hipotecznych w chwili, gdy zobowiązanie do 
zapłaty kredytu hipotecznego stawało się wymagalne. W związku z problemami powstałymi na 
tle sprzedaży oraz wykonania umów ubezpieczenia stanowiących zabezpieczenie kredytu hipo-
tecznego, brytyjscy konsumenci zaczęli masowo wnosić skargi do FOS. 

Brytyjski Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym do rozpatrywania oraz rozstrzyga-
nia sporów powstałych pomiędzy konsumentem usługi finansowej a przedsiębiorcą świadczącym 
takie usługi. Instytucja ta została powołana i utworzona w 2001 r. na mocy ustawy o rynkach fi-
nansowych z 2000 r.7 Specyfiką działalność FOS jest to, iż organ ten posiada uprawnienie do 
wydawania decyzji, które wiążą zarówno przedsiębiorcę, jak i konsumenta. Jeżeli konsument nie 
zgadza się ze stanowiskiem FOS, ma prawo nie zaakceptować takiej decyzji i złożyć wniosek do 
sądu o jej zbadanie pod kątem legalności oraz słuszności (ang. judicial review). Co ciekawe, pod-
czas gdy polskie rozwiązania prawne przewidują wyłącznie rozpatrywanie sporów na podstawie 
obowiązujących przepisów prawnych (w tym zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów 
itp.), to podstawą wydania decyzji przez FOS jest słuszność (ang. fairness). FOS, a ściślej arbi-

2 Ibidem, s. 104.
3 http://www.royallondon.com/financialguidance/guides/investments/endowment-plans-explained/.
4 http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/technical_notes/mortgage-endowments.htm.
5 http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/technical_notes/mortgage-endowments.htm.
6 Ibidem.
7 Financial Services and Markets Act 2000, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/81410/consolidated_fsma050911.pdf.
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ter czy rzecznik rozpatrujący określony spór, wydaje rozstrzygnięcie w oparciu o to, co uzna za 
słuszne i sprawiedliwe w świetle okoliczności faktycznych danej sprawy. FOS jest uprawniony 
również do przeprowadzenia postępowania dowodowego, a więc posiada uprawnienie do wy-
słuchania stron bądź też wezwania przedsiębiorcy do przedstawienia określonych dokumentów 
celem zbadania sprawy i wydania rozstrzygnięcia. 

Proces rozpatrywania skarg przez FOS wygląda w ten sposób, że w pierwszej kolejności spra-
wę rozpatruję arbiter (ang. adjudicator), który decyduje o tym, czy skarga zostaje przyjęta, czy 
też nie, a następnie po wysłuchaniu stron proponuje rozstrzygnięcie zaistniałego sporu. W ra-
zie wątpliwości co do trafności stanowiska arbitra sprawa rozpatrywana jest przez właściwego 
rzecznika. W toku rozpatrywania skargi FOS posiada uprawnienie do przeprowadzenia postępo-
wania dowodowego w ten sposób, że może wezwać podmiot, na którego skarga jest złożona, 
do przedstawienia określonych dokumentów lub opinii biegłych. Istnieje także możliwość prze-
słuchania stron, jednakże w całej dotychczasowej historii FOS dokonano wyłącznie jednego 
przesłuchania stron8. 

Znaczna część skarg kierowanych do FOS dotyczyła przypadków określanych jako misselling, 
czyli niewłaściwych praktyk na etapie sprzedaży produktu, polegających najczęściej na udzie-
laniu konsumentom informacji nierzetelnych, niepełnych, a czasem wręcz nieprawdziwych. 
Przyczyną kierowania skarg do FOS przez konsumentów były najczęściej następujące sytuacje: 

brak wystarczającej i klarownej informacji, iż na koniec trwania polisy może wystąpić deficyt;� 
zapewnianie konsumentów, że kwota uzyskana z inwestycji z pewnością będzie pokrywać � 
wysokość zaciągniętego kredytu hipotecznego;
brak przeprowadzenia przez doradców finansowych kompletnej oceny stanu finansowego � 
konsumenta, odpowiedniej do stopnia ryzyka inwestycyjnego produktu;
brak uświadomienia konsumentów, że dochód z inwestycji będzie możliwy, dopiero gdy za-� 
kończy się przewidziany w planie okres inwestycyjny; 
doradzanie przez sprzedawców konsumentom, aby zainwestowali środki w polisę, pod po-� 
zorem sprzedaży innego produktu finansowego9. 

Część skarg związanych z problematyką mortgage endowment policies dotyczyła okresu sprzed 
29 kwietnia 1988 r. (tzw. A Day), w tym dniu bowiem weszły w życie przepisy ustawy o usługach 
finansowych z 1986 r.10, które uregulowały działalność przedsiębiorców prowadzących usługi 
doradztwa inwestycyjnego. Rozstrzygając te sprawy, FOS brał pod uwagę generalne przepisy 
obowiązujące w brytyjskim porządku prawnym, jednakże nie stosowano unormowań ustawy 
z 1986 r. Natomiast po wejściu w życie przepisów, które nakładały na przedsiębiorców oferują-
cych produkty mortgage endowment określone obowiązki informacyjne, rozstrzygając sprawę, 
FOS stosował regulacje zawarte w ustawie. Większość sporów zaistniałych w tamtym okresie, 
tj. przed 29 kwietnia 1988 r., dotyczyła sytuacji, w których:

przedsiębiorca zobowiązał się do wypłaty świadczenia w określonej wysokości z chwilą roz-� 
wiązania umowy, a następnie płatność ta w przyrzeczonej wysokości nie następowała;
przedsiębiorca nieprawidłowo doradził konsumentowi przy wyborze produktu;� 
konsument został wprowadzony w błąd w przedmiocie warunków umowy;� 

8 „Omdudsman News” July 2002, http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/ombudsman-new-
s/18/18.pdf.
9 http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/technical_notes/mortgage-endowments.htm.
10 Financial services act 1986 r., http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/60/pdfs/ukpga_19860060_en.pdf.
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konsument otrzymał niewystarczającą ilość informacji o funkcji i istocie produktu;� 
konsument uzyskał zapewnienie, że z chwilą zakończenia obowiązywania polisy otrzyma � 
środki finansowe, które przeznaczy nie tylko na kredyt, lecz także na inne potrzeby kon-
sumpcyjne (samochód, wakacje itd.);
konsument miał świadomość ryzyka, jednakże nie był informowany precyzyjnie o jego wy-� 
sokości w odniesieniu do konkretnej polisy11.  

2. Regulacje nadzorcze i próby przeciwdziałania nieuczciwym praktykom na gruncie 
brytyjskim

Pierwsze próby rozwiązania powstałych problemów i zaradzenia nieprawidłowościom związa-
nym z ubezpieczeniami inwestycyjnymi w Wielkiej Brytanii miały charakter samoregulacji rynku. 
Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Brytyjskich (ABI – Association of British Insurers) wprowadziło 
kodeks dobrych praktyk, zobowiązujący przedsiębiorców do wysyłania konsumentom tzw. li-
stów projekcyjnych (ang. re-projection letters) po 10 latach trwania inwestycji, które następnie 
miały być wysyłane regularnie co 5 lat. Dokumenty te miały dostarczać konsumentom informacji 
o przewidywanej wysokości inwestycji na koniec trwania polisy – przy uwzględnieniu warun-
ków rynkowych i obowiązujących stop zwrotu inwestycji. Listy te dzieliły się na następujące 
kategorie: czerwoną, bursztynową i zieloną. List czerwony oznaczał, że istnieje wysokie ryzyko 
powstania zjawiska deficytu i inwestycja nie doprowadzi do oczekiwanego rezultatu finansowe-
go. List bursztynowy zawiadamiał konsumenta o znaczącym ryzyku, że inwestycja nie przyniesie 
założonego zysku. List zielony oznaczał, że inwestycja osiągnie zamierzony cel, a kwota uzyskana 
z inwestycji pozwoli na spłatę kredytu hipotecznego. Kodeks dobrych praktyk sporządzony przez 
ABI był od 2004 r. kilkukrotnie nowelizowany12. 

Brytyjski organ nadzoru finansowego (obecnie: FCA – Financial Conduct Authority, a uprzed-
nio: FSA – Financial Services Authority) w latach 1999–2000 również zobowiązał ubezpieczycieli 
do tego, aby informowali konsumentów o możliwości wystąpienia zjawiska shortfall, a także aby 
do informacji o produkcie inwestycyjnym załączali dokumenty sporządzone przez FSA, zawie-
rające kluczowe informacje o ryzyku związanym z produktem, możliwości złożenia reklamacji 
i skarg, a także informacje o prawach przysługujących konsumentom. 

W grudniu 2000 r. FSA opracował raport zawierający odpowiedź na pytania, czy ubezpieczy-
ciele wypełniają obowiązki informacyjne związane z polisami inwestycyjnymi oraz czy przesyłają 
konsumentom karty informacyjne sporządzone przez FSA. Aby sprawdzić funkcjonowanie rynku, 
skorzystano z pomocy tzw. tajemniczych klientów, którzy mieli za zadanie zbadać standardy sprze-
daży produktów inwestycyjnych. We wnioskach raportu stwierdzono, że pomimo interwencji 
regulatora (ostrzeżeń oraz wytycznych) brakuje wyraźnej poprawy w standardach sprzedażo-
wych i niektórzy przedsiębiorcy nie potrafią dopasować ryzyka wynikającego z inwestycji do 
potrzeb i indywidualnej sytuacji konkretnego konsumenta13. 

W rozwiązanie problemu z ubezpieczeniami inwestycyjnymi zaangażowały się również bry-
tyjskie organy państwowe, a w szczególności parlamentarna Komisja Skarbu Państwa (Treasure 
Select Comittee), która w czerwcu 2004 r. wydała dokument Odpowiedzi na piąty raport komi-
sji – odzyskiwanie zaufania w długoterminowe oszczędności: hipoteki zabezpieczone umową 

11 http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/technical_notes/mortgage-endowments.htm.
12 Por. Raport Rzecznika Finansowego, op. cit., s. 113.
13 Por. D. Severn, The Financial Ombudsman Service and mortgage endowment complaints, http://www.finan-
cial-ombudsman.org.uk/assets/pdf/DavidSevernReport.pdf, s. 30.
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ubezpieczenia. W odpowiedzi na to brytyjski rząd wydał oświadczenie, w którym zwrócił uwa-
gę na problemy związane ze sprzedażą umów ubezpieczenia oraz liczbę skarg napływających 
od konsumentów. Rząd pozytywnie ocenił również pracę i politykę FSA w zakresie nadzoru 
nad ubezpieczeniami inwestycyjnymi. Zwrócono uwagę, że wahania giełdowe oraz niestabil-
na sytuacja na rynkach finansowych doprowadzi do tego, że konsumenci, który zainwestowali 
w umowy ubezpieczenia stanowiące zabezpieczenie kredytu hipotecznego, mogą ponieść wy-
sokie straty. Ponadto przedstawiono FSA dodatkowe wytyczne w celu lepszego sprawowania 
nadzoru, w szczególności wskazano, że FSA powinien identyfikować i edukować konsumentów, 
którzy nie mają odpowiedniej świadomości prawnej i ekonomicznej oraz nie posiadają wiedzy 
o przysługujących im środkach prawnych. Stwierdzono, że jest to grupa konsumentów, która 
wymaga szczególnej opieki i troski ze strony państwa. 

W oparciu o powyższe zalecenia w grudniu 2004 r. brytyjski organ nadzoru napisał kolejny list 
do przedsiębiorców, w którym zwrócił szczególną uwagę, że co do zasady poprawie uległy ter-
minowość i jakość procesu rozpatrywania reklamacji, a mimo to wciąż istnieją firmy, które nie 
respektują przyjętych w tym zakresie standardów. Wskazano też, że w razie powzięcia informacji 
o problemach przy rozpatrywaniu reklamacji organ nadzoru podejmie niezbędne kroki, aby wy-
eliminować problemy i nałożyć stosowne sankcje na przedsiębiorców. Zwrócono również uwagę, 
że stała liczba napływających do FOS skarg na określonych przedsiębiorców wynika z faktu, że ta 
grupa przedsiębiorców ma kłopot z poprawnym z rozpatrywaniem skarg konsumentów14. 

Na marginesie należy wskazać, że również w Wielkiej Brytanii problemy z ubezpieczeniami 
stanowiącymi zabezpieczenie kredytu hipotecznego spowodowały masowy wzrost liczby kan-
celarii odszkodowawczych (ang. claims-managment companies)15. Podmioty te reprezentowały 
konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, domagając się stosownych odszkodowań. 

Na kwestię problemów z ubezpieczeniami stanowiącymi zabezpieczenie kredytu w Wielkiej 
Brytanii zwróciły uwagę również media oraz organizacje działające na rzecz praw konsumenta. 
W 2002 r. organizacja Which? rozpoczęła kampanię mającą na celu pomoc konsumentom, któ-
rzy zawarli umowę ubezpieczenia stanowiącą zabezpieczenie kredytu hipotecznego. W tym celu 
założona została strona internetowa zawierająca informacje i wskazówki dotyczące procesu re-
klamacji oraz sam wzorzec reklamacji. Organizacja ta zawarła również na przedmiotowej stronie 
kalkulator, który miał być pomocny w celu wyliczenia odszkodowania.

Kolejnym istotnym elementem kampanii Which? było wywieranie wpływu i lobbowanie. 
W maju 2002 r. organizacja ta wystosowała do przewodniczącego FSA pismo, w którym wyraziła 
zaniepokojenie, iż konsumenci nie otrzymują wyczerpujących informacji o możliwości uzyskania 
odszkodowania i nie uzyskują właściwej pomocy ze strony FSA. Co więcej, organizacja Which? 
zwróciła uwagę FSA, że organ ten powinien bliżej zająć się problematyką niewłaściwej sprze-
daży polis inwestycyjnych. Wskazano możliwe działania mające na celu eliminację powstałych 
problemów, m.in. identyfikację tych przedsiębiorców, którzy dopuścili się największej liczby nie-
prawidłowości. Dodatkowo zażądano od organu nadzoru, aby publikował oddzielnie dla każdego 
przedsiębiorcy dane dotyczące zjawiska shortfall, a także liczby: wysłanych listów projekcyjnych 
i rodzajów tych listów, reklamacji wniesionych przeciwko danemu przedsiębiorcy oraz skarg 
skierowanych do FOS. 

Organ nadzoru częściowo przyjął powyższe uwagi oraz zamieścił na swojej stronie interneto-
wej rozszerzoną broszurę informacyjną dla konsumentów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia 

14 Por. Raport Rzecznika Finansowego, op. cit., s. 114–115.
15 Por. D. Severn, op. cit., s. 69–71.
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stanowiącą zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Broszura zawierała dodatkowe informacje 
o możliwości wnoszenia skarg, prawach z tym związanych oraz obowiązujących procedurach. 
Organ nadzoru nie zgodził się jednak na ujawnianie danych, o które prosiła organizacja Which?. 
FSA wskazał, że udostępnienie danych mogłoby spowodować lawinowy wzrost nieuzasadnionych 
skarg, a także naruszałoby zasady poufności i spowodowałoby nieuprawnione udostępnienie 
danych osobowych, co w konsekwencji godziłoby w prawa człowieka i prawa konsumenta16. 

W czerwcu 2005 r. FSA zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami w celu omówienia proble-
mów i wyzwań, które powstały po wysłaniu listów projekcyjnych. FSA chciał uzyskać informacje, 
jakie działania podejmą przedsiębiorcy w toku rozpatrywania skarg, których liczba będzie wzrastać 
w związku z wysłaniem do konsumentów listów projekcyjnych. FSA szczególnie interesował spo-
sób wdrażania procedur nałożonych na przedsiębiorców przez organ nadzoru. W lipcu 2005 r. FSA 
wydał kolejny raport, w którym co do zasady pozytywnie ocenił działania przedsiębiorców w zakre-
sie wdrażania procedur oraz rozpatrywania reklamacji. W raporcie stwierdzono jednak, że wciąż 
funkcjonują przedsiębiorcy, na których składane są liczne skargi i którzy nie rozpatrują reklamacji 
z należytą starannością, a dalsze prace organu nadzoru skupią się właśnie na tych podmiotach17. 
W październiku 2009 r. FSA wydało również dokument Treating Customers fairly – structured inve-
stment products18, w którym zawarto ogólne wytyczne dla przedsiębiorców w zakresie: sprzedaży 
produktu, obowiązków informacyjnych, szacowaniu ryzyka oraz obsługi posprzedażowej. 

W październiku 2006 r., podczas spotkania Rady FOS zaobserwowano pozytywną tendencję, 
a mianowicie spadek liczby skarg na dużych przedsiębiorców w przedmiocie umów ubezpiecze-
nia stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego. Stwierdzono, iż spadek ten jest 
wynikiem dialogu FOS z przedstawicielami biznesu i kooperacji w zakresie rozwiązywania spraw 
na etapie rozpatrywania reklamacji przez przedsiębiorców. Skupiono się również na współpracy 
z mniejszymi przedsiębiorcami i w tym celu skontaktowano przedstawicieli mniejszych przedsię-
biorstw z pracownikami FOS. Przedyskutowanie najważniejszych spraw i wyjaśnienie sposobów 
rozstrzygania sporów wpłynęło na to, że przedsiębiorcy ci zaczęli rozpatrywać spory, jeszcze za-
nim sprawy trafiły do właściwego rzecznika FOS. 

W grudniu 2006 r. FSA wydał kolejny raport Umowy ubezpieczenia na zabezpieczenie spłaty 
kredytu hipotecznego – dostarczanie lepszych standardów. W raporcie tym zbadano szybkość 
i jakość rozpatrywania reklamacji przez przedsiębiorców oraz jakość środków komunikacji z kon-
sumentami. Raport pokazał, że 22 firmy rozpatrywały skargi w sposób budzący wątpliwości FOS. 
W związku z powyższym 14 spośród nich zostało zobowiązanych do podjęciach pilnych działań 
w celu polepszenia jakości rozpatrywania reklamacji. Rezultatem wdrożenia wytycznych FOS 
było rozpatrzenie przez przedsiębiorców 75% spośród 100 000 odrzuconych wcześniej rekla-
macji. Sprawy te zostały rozpatrzone na korzyść konsumentów, co w konsekwencji skutkowało 
wypłatą odszkodowań w łącznej wysokości 120 000 000 funtów. 

Jak wynika z dokonanej analizy, brytyjski organ nadzoru aktywnie monitował sytuację na ryn-
ku sprzedaży polis inwestycyjnych i karał przedsiębiorców za nieuczciwe praktyki przy sprzedaży 
i wykonywaniu umów ubezpieczenia będących zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego. 
Poniżej przedstawiono informacje na temat kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców 
przez brytyjski organ nadzoru.

16 Ibidem, s. 41–44.
17 Ibidem, s. 74.
18 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130411080807/http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/tcf_struc-
tured.pdf.
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W listopadzie 2000 r. Royal Scottish Assurance zostało ukarane karą pieniężną w wysokości 
2 000 000 funtów za nieprawidłowości przy wycenie składki na polisę inwestycyjną. Jak stwier-
dził organ nadzoru, ubezpieczyciel nie dochował należytej staranności przy wycenie składki 
i oszacował składkę na takim poziomie, że polisa inwestycyjna nie osiągnie zamierzonej wysoko-
ści pozwalającej na pokrycie kredytu hipotecznego zaciągniętego przez konsumenta19. 

We wrześniu 2002 r. na Winterthur Life nałożono karę w wysokości 500 000 funtów za nie-
prawidłowości przy sprzedaży polis inwestycyjnych. Sankcja spowodowała, że ubezpieczyciel 
zobowiązany był wypłacić łącznie 10 000 000 funtów odszkodowania dla 10 000 konsumen-
tów20. 

W grudniu 2002 r. FSA ukarał z kolei Abbey Life karą pieniężną w wysokości 1 000 000 funtów 
za misselling umów ubezpieczenia stanowiących zabezpieczenie kredytu hipotecznego oraz nie-
prawidłowości w stosowaniu procedur sprzedażowych pomiędzy 1995 a 1999 r.21 

Kolejne kary zostały nałożone w marcu 2003 r. na Scottish Amicable i Royal & Sun Allian-
ce. W pierwszym przypadku kara wyniosła 750 000 funtów, a ubezpieczyciel został ukarany za 
nieprawidłowości w procedurach, które skutkowały tym, iż pracownicy ubezpieczyciela udzie-
lali konsumentom nieprawidłowych wskazówek i rekomendacji co do wyboru produktu. Organ 
nadzoru stwierdził również, że ubezpieczyciel nie dochował należytej staranności w procesie 
sprzedaży. W przypadku Royal & Sun Alliance kara za nieprawidłowe rekomendacje przy wybo-
rze produktu, dokonywane przez doradców finansowych zatrudnionych przez ubezpieczyciela, 
wyniosła 950 000 funtów22. 

W dniu 17 grudnia 2003 r. FSA ukarał Friends Provident Life and Pensions karą w wysokości 
675 000 funtów za nieprawidłowości proceduralne przy rozpatrywaniu skarg konsumentów po-
siadających polisę inwestycyjną. FSA stwierdził, że ubezpieczyciel nie wdrożył zaleceń organu 
nadzoru w sytuacji, gdy miał taką możliwość oraz dysponował odpowiednim czasem na korektę 
nieprawidłowości23. 

Z kolei w dniu 18 marca 2014 r. przedsiębiorstwo Allied Dunbar zostało ukarane kwotą 725 000 
funtów za nieprawidłowości w rozpatrywaniu skarg dotyczących polis inwestycyjnych w okresie 
od maja 2001 do kwietnia 2003 r. Organ nadzoru uznał, że procedury były wadliwe, bowiem 
osoby rozpatrujące reklamacje konsumentów nie brały pod uwagę wszystkich dowodów i oko-
liczności przy ocenie, czy sprzedaż produktu była prawidłowa, co spowodowało, iż reklamacje 
nie były należycie rozpatrywane przez przedsiębiorcę24. 

W maju i czerwcu 2005 r. FSA ukarał Abbey National karą w wysokości 800 000 funtów oraz Le-
gal & General karą w wysokości 575 000 funtów. W pierwszym przypadku, kara została nałożona 
za niewłaściwe i nierzetelne rozpatrywanie skarg oraz traktowanie konsumentów z nienależytą 
starannością. Organ nadzoru ustalił, że pomiędzy 2001 a 2003 r. przedsiębiorstwo Abbey Na-
tional niewłaściwe rozpatrzyło 5000 skarg, z czego 3500 skarg zostało odrzuconych w sytuacji, 
kiedy powinny być przyjęte. Spowodowało to szkody w wysokości 19 000 000 funtów dla 3500 
konsumentów. Na skutek nałożonej sankcji firma Abbey National przeanalizowała wszystkie 
sprawy odrzucone od stycznia 2000 r., a następnie wypłaciła należne odszkodowania oraz doko-
nała dogłębnej analizy i weryfikacji procedur dotyczących rozpatrywania skarg. 

19 Ibidem, s. 34.
20 Ibidem, s. 45. 
21 Ibidem, s. 48.
22 Ibidem, s. 50.
23 Ibidem, s. 54.
24 Ibidem, s. 62.
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W drugiej sprawie Legal & General otrzymało karę pieniężną w wysokości 575 000 funtów za 
procedury sprzedażowe, które były wadliwe, co doprowadziło do licznych przypadków sprze-
daży w złej wierze (misselling). Była to jedyna sprawa, w której przedsiębiorca odwołał się od 
decyzji nadzorcy do wyższej instancji, tj. Trybunału Usług Finansowych (Financial Services Tribu-
nal)25. 

W styczniu 2006 r. FSA nałożył na Guardian Assurance karę w wysokości 750 000 funtów za 
nieprawidłowości przy rozpatrywaniu skarg. Po zaleceniach organu nadzoru i nałożonej karze 
wzrósł wskaźnik przyjętych i rozpatrzonych pozytywnie reklamacji przez przedsiębiorcę26. 

Sankcje brytyjskiego organu nadzoru są wysokie i dotkliwe oraz powodują realny skutek w po-
staci zmiany sposobu postępowania przedsiębiorców. Powyższe działania pokazują, że zarówno 
FOS, jak i FSA jako organy ochrony konsumenta starają się działać możliwe szybko, skutecznie 
oraz efektywnie. W przypadku dostrzeżenia określonych problemów na rynku również przedsię-
biorcy dążą do tego, aby liczba skarg była jak najmniejsza i starają się wprowadzić rozwiązania 
zalecane przez FOS i FSA. Jak wynika z opisanych działań, organy te w rzeczywistości dbają o to, 
aby interes konsumenta był należycie chroniony zarówno na etapie zawarcia umowy, jak i na 
obsługi posprzedażowej. FSA w sposób wnikliwy kontrolował, czy przedsiębiorcy należycie wy-
konują instrukcje oraz zalecenia. Dodatkowo niezwykle cenne i przydatne w zakresie ochrony 
konsumenta są spotkania pracowników FOS z przedstawicielami rynku. Współpraca i dążenie 
w drodze kompromisu do wprowadzenia rozwiązań należycie chroniących interesy konsumen-
tów są bardzo efektywnymi działaniami. 

3. Klauzule abuzywne w ogólnych warunkach ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym w świetle orzecznictwa sądów niemieckich

Problemy związane ze sprzedażą i wykonaniem polis inwestycyjnych oraz istnienie klauzul 
abuzywnych znajdujących się we wzorcach umownych spowodowały, iż również niemiecki 
Federalny Trybunał Sprawiedliwości pochylił się nad zagadnieniem dopuszczalności pewnych 
mechanizmów funkcjonujących na gruncie umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym fundu-
szem kapitałowym. 

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH – Bundesgerichtshof) w swoich kluczo-
wych orzeczeniach uznał, że produkty typu unit link powinny być kwalifikowane jako produkty 
inwestycyjne. W związku z taką interpretacją pojawiła się odpowiedzialność ubezpieczycieli za 
praktyki związane z nieprawidłową sprzedażą (misselling) oraz za szkody, które ponieśli posia-
dacze polis w związku z „gwarantowanymi płatnościami” określanymi w ogólnych warunkach 
ubezpieczeń. 

W analizowanych orzeczeniach uznano, że ubezpieczyciel powinien konstruować ogólne warun-
ki ubezpieczenia w taki sposób, aby konsument miał przejrzystość co do związku poszczególnych 
klauzul w umowie. Wskazywano także, że ubezpieczyciel powinien przedstawiać konsumentom 
stosowne informacje dotyczące produktu bez względu na fakt, że umowa była zawierania przez 
pośrednika finansowego. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do tego, aby działać zawsze w inte-
resie konsumenta. Informacje dotyczące produktu powinny zawierać: dane dotyczące ryzyka 
oraz opłat pobieranych przez ubezpieczyciela, informację na temat prawa ubezpieczyciela do 
rozporządzenia zyskiem z inwestycji na poczet ewentualnych strat oraz prawa ubezpieczyciela 
do podjęcia określonych działań w razie uzyskiwania niekorzystnych wyników z inwestycji. 

25 Ibidem, s. 73–74.
26 Ibidem, s. 80.
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Podobnie jak w Polsce, w Niemczech ubezpieczenia inwestycyjne sprzedawane były za 
pośrednictwem doradców finansowych, którzy przekonywali klientów, aby ci inwestowali w po-
lisy kapitałowe, które miały być zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek zaciąganych przez 
konsumentów. Od pośredników finansowych konsumenci uzyskiwali w dokumentach marketin-
gowych informację wskazującą przykładowo, że kapitał inwestycyjny będzie wzrastał o 8,5% co 
roku, podczas gdy drobnym drukiem w tych samych dokumentach zawarto informację, że we-
dług oceny ubezpieczyciela wartość stopu zwrotu z inwestycji będzie wynosiła 6% w skali roku. 
Co istotne, w analizowanych sprawach sąd uznał, że konsumenci niemieccy są przyzwyczajeni do 
tradycyjnej umowy ubezpieczenia na życie, w ramach której otrzymują zagwarantowane świad-
czenie pieniężne i dodatkowo świadczenia z zysku wypracowanego przez ubezpieczyciela. 

W orzeczeniach podnoszono również argumenty podawane przez ubezpieczycieli, które jednak 
w ocenie sądu nie były wystarczające i nie pozwalały na wyłączenie odpowiedzialności ubezpie-
czyciela. Ubezpieczyciele powoływali się m.in. na przepisy prawa oraz wcześniej obowiązujące 
precedensy, które wskazywały, że ubezpieczyciel nie posiada względem konsumenta żadnych 
obowiązków informacyjnych w sytuacji, gdy umowa została zawierana poprzez pośrednika fi-
nansowego. Sąd uznał, że normy te nie mogą mieć zastosowania w przypadku ubezpieczenia 
z elementami inwestycyjnymi. Wskazano także, że podstawą wyłączenia odpowiedzialności nie 
może być fakt, że ubezpieczenia inwestycyjne zawierające najistotniejsze postanowienia umo-
wy ubezpieczenia oraz materiały reklamowe posiadały liczne odnośniki do ogólnych warunków 
ubezpieczenia. Ubezpieczyciele nie mogli również powoływać się na fakt, że ogólne warunki 
ubezpieczenia zawierały definicję niskich zysków kapitałowych oraz że konsumenci byli infor-
mowani o fakcie, iż korzyści uzyskane z polisy inwestycyjnej będą mniejsze niż odsetki z kredytu 
pieniężnego27. 

Analizując orzecznictwo niemieckie, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na orzecze-
nie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2012 r.28 Przedmiotowy spór, dający 
asumpt do wydania powyższego orzeczenia, powstał pomiędzy związkiem konsumenckim uży-
teczności publicznej wpisanym na listę kwalifikowanych organizacji (odpowiednik polskiego 
stowarzyszenia chroniącego interesy konsumentów) a niemieckim zakładem ubezpieczeń. 

W sentencji wyroku zakazano pozwanemu ubezpieczycielowi stosowania określonych klauzul 
w umowach ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, które zawierane były z konsumentami. 
W razie naruszenia zakazu Sąd zastrzegł sobie uprawnienie do wymierzenia członkom zarządu 
pozwanego ubezpieczyciela kary grzywny do kwoty 250 000 euro, a w razie braku możliwości 
wyegzekwowania kary pieniężnej – kary aresztu porządkowego, nałożonej na członków zarządu 
maksymalnie na okres do 2 lat. 

Zakaz stosowania określonych klauzul abuzywnych dotyczył zarówno postanowień stosowa-
nych w okresie od 2001 do 2006 r. znajdujących się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia dla 
kapitałowych ubezpieczeń na życie (AVB – KLV) i w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie 
dla ubezpieczeń emerytalnych związanych z funduszami inwestycyjnymi (AVB – F-PRV). 

Ogólnie rzecz ujmując, w sentencji orzeczenia zakwestionowano klauzule dotyczące wypowie-
dzenia umowy, przekształcenia jej w bezskładkowe ubezpieczenie na życie, rozliczenia wartości 
wykupu, potrącenia z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy oraz rozliczenia kosztów 
zawarcia umowy. Warto wskazać, że do polisy kapitałowego ubezpieczenia na życie oraz do od-
roczonego ubezpieczenia emerytalnego dołączano tabele wartości gwarantowanych, w których 

27 http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/69445/insurance-updater-europe.
28 Orzeczenie BGH z dnia 25 lipca 2012 r. (IV ZR 201/10, http://lexetius.com/2012,3543).
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podawano dla każdego roku trwania ubezpieczenia zagwarantowaną wartość wykupu oraz gwa-
rantowaną bezskładkową kwotę ubezpieczenia. Wartości te miały odzwierciedlać ostateczną 
kwotę przeznaczoną do wypłaty dla zawierającego umowę ubezpieczenia po dokonaniu potrą-
cenia z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy. 

W sentencji orzeczenia zakwestionowano m.in. następujące postanowienia: 
w przypadku wypowiedzenia umowy wartość wykupu obliczana jest zgodnie z regułami ma-� 
tematyki ubezpieczeniowej jako wartość czasowa; 
przy obliczaniu wartości wykupu dokonuje się potrącenia uznanego za stosowne;� 
konsument zobowiązany jest udowodnić, że potrącenie nie powinno stosowane bądź jeżeli � 
miałoby być stosowane, to w niższej wysokości;
sumy o wartości mniejszej niż 10 euro pozostające po potrąceniu nie będą zwracane. � 

Kwestionowane zapisy wskazywały również, że wypowiedzenie ubezpieczenia jest zawsze dla 
konsumenta niekorzystne. Postanowienia stwierdzały, że w początkowej fazie trwania umowy 
ubezpieczenia, z uwagi na rozliczenie kosztów metodą Zillmera, nie ma żadnej wartości wykupu. 
Dalej wskazywano, że wartość wykupu odpowiada co najmniej ustalonej w trakcie zawierania 
umowy minimalnej sumie gwarancyjnej, której wysokość uzależniona jest od terminu, w którym 
umowa zostanie zakończona. 

Jeżeli chodzi o postanowienia określające zasady przejścia na ubezpieczenie bezskładkowe, 
to wskazano, że również suma bezskładkowego ubezpieczenia jest obliczana zgodnie z uzna-
nymi regułami matematyki ubezpieczeniowej. Sumę wynikająca z ubezpieczenia, będącą 
do dyspozycji w celu utworzenia bezskładkowej sumy ubezpieczenia, pomniejsza się o uznaną 
za stosowną sumę potrącenia. Konsument ma prawo udowodnić, że potrącenie nie powinno 
być stosowane bądź powinno być zastosowane w mniejszej wysokości. Również i w tym przy-
padku zakwestionowane zapisy wskazują, że przekształcenie w ubezpieczenie bezskładkowe 
jest dla konsumenta niekorzystne. Wskazano dodatkowo, że w początkowym okresie konsu-
mentowi nie będzie przysługiwać żadna suma bezskładkowego ubezpieczenia oraz że suma ta 
będzie ustalana tzw. metodą Zillmera. W kwestionowanym postanowieniu zaznaczono, że suma 
bezskładkowego ubezpieczenia odpowiada co najmniej ustalonej w trakcie zawierania umowy 
minimalnej sumie gwarancyjnej, której wysokość zależy od terminu, w którym miało miejsce 
zwolnienie z obowiązku składkowego. Dalej wskazano, że szczegółowe informacje dotyczące 
bezskładkowych sum ubezpieczenia znajdują się w tabeli wartości gwarantowanych. 

W omawianych postanowieniach Sąd zakwestionował również wspomnianą wcześniej meto-
dę Zillmera – zgodnie z tą metodą pierwsze składki pobierane są na umorzenie kosztów zawarcia 
umowy, o ile nie są one przeznaczone na świadczenie w przypadku zdarzenia objętego ubezpie-
czeniem i na koszty przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego w danym okresie ubezpieczeniowym. 
W omawianych postanowieniach ubezpieczyciel odwołał się do § 4 rozporządzenia w sprawie 
rezerwy matematycznej ubezpieczeń na życie, gdzie metoda ta jest zdefiniowana. 

Sąd zakazał również stosowania postanowień, które wskazują, że zarówno przy wypowiedzeniu 
umowy ubezpieczenia, jak i przy przejściu na bezskładkowy okres ubezpieczenia w pierwszych 
2 latach trwania umowy – ze względu na rozliczenie kosztów zawarcia umowy – nie ma żadnej 
wartości wykupu ani składek na utworzenie bezskładkowego ubezpieczenia. 

Sąd uznał za niedozwolone także postanowienie, które określa zasady pobierania i wyrów-
nywania kosztów zawarcia umowy. Zgodnie z tym postanowieniem koszty zawarcia umowy 
określone są w § 43 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rachunkowości przedsiębiorstw i są one 
uwzględnione ryczałtowo w wysokości składki. Tytułem kosztów zawarcia umowy ubezpieczyciel 
przyznał sobie prawo do pobrania 4% wartości składek zapłaconych przez konsumenta. W kwe-
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stionowanym postanowieniu wskazano, że koszty zawarcia umowy rozliczane są w równych 
ratach i uwzględnione są w składce ubezpieczeniowej przez pierwsze 2 lata trwania ubezpiecze-
nia. 

Federalny Trybunał Sprawiedliwości – na mocy rewizji złożonych przez obie strony sporu 
– uznał, że rewizja powoda jest skuteczna, natomiast rewizja pozwanego w istocie jest nieuza-
sadniona. W swoim uzasadnieniu podzielił oraz rozwinął argumentację przedstawioną przed 
Sąd Apelacyjny, który uprzednio rozstrzygał w sprawie. 

Zdaniem Sądu Apelacyjnego wyżej wskazane klauzule są nieskuteczne, bowiem nie spełniają 
wymogu przejrzystości w myśl § 307 ust. 1 zd. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB – Bür-
gerliches Gesetzbuch)29. Zgodnie z tą normą nieuzasadnione zróżnicowanie pozycji konsumenta 
w umowie z przedsiębiorcą może również powstać wówczas, gdy treść umowy jest niejasna 
i niezrozumiała. Natomiast sankcją za niejasność i niezrozumiałość postanowienia jest jego bez-
skuteczność. 

W uzasadnieniu trafnie wskazano, że przeciętnemu konsumentowi zawierającemu umo-
wę kapitałowego ubezpieczenia na życie nie udostępnia się wyliczenia wartości wykupu bądź 
bezskładkowej sumy ubezpieczenia. Ani w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ani w tabelach 
wartości gwarantowanych nie dokonuje się zróżnicowania pomiędzy wartością czasową, usta-
loną zgodnie z uznanymi metodami matematyki ubezpieczeniowej, a sumą przeznaczoną do 
wypłaty, wynikającą z dokonanego potrącenia tytułem przedterminowego rozwiązania umowy. 
Konsument nie może przewidzieć wysokości dokonanego potrącenia i na podstawie treści ogól-
nych warunków ubezpieczenia nie może rozpoznać, że to ubezpieczyciel w pierwszej kolejności 
ma uzasadnić adekwatność i zasadność dokonanych potrąceń. Wskazanie, że wypowiedzenie 
umowy we wcześniejszym okresie bądź też przejście na bezskładkowy okres ubezpieczenia jest 
zawsze niekorzystne, wprowadza konsumenta w błąd, bowiem sugeruje, iż zawsze będzie to 
niekorzystne ekonomicznie dla konsumenta. 

Sąd uznał też, że postanowienia dotyczące określenia kosztów związanych z zawarciem umo-
wy nie wskazują szczegółowych elementów, z których koszty te się składają. Powołano się przy 
tym na nakaz przejrzystości, według którego podmiot stosujący ogólne warunki ubezpieczenia 
zgodnie z zasadami dobrej wiary jest zobowiązany do przedstawiania praw i obowiązków swo-
jego partnera w sposób jak najbardziej jasny i przejrzysty. Przy tym nie chodzi tylko o to, żeby 
sformułowania klauzuli były zrozumiałe dla przeciętnej osoby zawierającej umowę. W znacznie 
większym stopniu zasada dobrej wiary nakazuje, żeby klauzula pozwoliła rozpoznać ekonomiczne 
uszczerbki i obciążenia, stosownie do konkretnych okoliczności. Jeżeli stosujący ogólne warunki 
ubezpieczenia dołącza dodatkową dokumentację, np. tabele wartości gwarantowanych, to musi 
w odpowiednim miejscu w klauzulach przynajmniej w zarysach wskazać na uszczerbki i nawią-
zać do tych dodatkowych informacji. 

Wskazano także, że wartość wykupu nie jest wyraźnie oddzielona od potrącenia z tytułu 
przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia. Oznacza to, iż konsument nie wie, w jaki 
sposób dokonuje się ustalenia wartości wykupu oraz potrącenia z tytułu przedterminowego 
rozwiązania umowy. W ocenie Sądu pozostałe postanowienia dotyczące wartości wykupu nie 
zawierają dostatecznej informacji o stanie i wysokości wartości wykupu, a braki informacyjne 
nie są należycie wyrównane przez to, że do polisy dołączana jest tabela wartości gwarantowa-
nych. 

29 https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/.
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Stwierdzono także, że konsument nie jest w stanie zrozumieć postanowienia mówiącego 
o sposobie rozliczenia potrącenia z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy. Postanowie-
nie to stanowi jedynie, że „przy obliczaniu wartości wykupu dokonuje się potracenia uznanego 
za stosowne”. Sąd stwierdził, że na podstawie samego abstrakcyjnego sposobu rozliczenia kon-
sument nie może sobie wyrobić zdania, od której wielkości odniesienia powinno być wyliczone 
potrącenie i co to znaczy dla konsumenta. 

W omawianym orzeczeniu zakwestionowano również postanowienie, które daje ubezpieczy-
cielowi uprawnienie do pobrania na pokrycie kosztów umowy kwoty w wysokości 4% wartości 
składek, które konsument ma do zapłaty w trakcie okresu składkowego. Zdaniem Sądu takie 
postanowienie w związku z klauzulą mówiącą, iż koszty zawarcia umowy ubezpieczenia będą 
rozliczane w równych ratach ze składkami za pierwsze 2 lata ubezpieczeniowe, jest dezorientu-
jące. 

Sąd podważył również postanowienie o tym, iż konsumentowi przysługuje prawo do udo-
wodnienia, że potrącenie dokonywane z wartości wykupu nie powinno być w jego przypadku 
stosowane bądź powinno być zastosowane w znacznie niższej wysokości. W ocenie Sądu to 
ubezpieczyciel w pierwszej kolejności jest zobowiązany wykazać, że potrącenie powinno być 
dokonane, bowiem postanowienia mówią o „stosownym potrąceniu”, oraz powinien wykazać 
adekwatność tego potrącenia, a dopiero następnie konsument powinien wykazać, że potrącenie 
to nie powinno być zastosowane bądź powinno być znacznie niższe. Kwestionowane klauzule są 
natomiast tak skonstruowane, że przeciętny odbiorca może uznać, że wyłączne na nim spo-
czywa ciężar wykazania, że potrącenie nie powinno być zastosowane bądź w okolicznościach 
danej sprawy powinno być niższe. W ocenie Sądu regulacja ta grozi wprowadzeniem w błąd 
konsumenta, który zawiera umowę, i powstrzymuje go od skorzystania z jego prawa, ponieważ 
wywołuje w nim błędne wrażenie, że ma on obowiązek składania dowodu na nieadekwatną wy-
sokość potrącenia z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy. 

W omawianym orzeczeniu zakwestionowano również postanowienie mówiące o tym, że 
nie zwraca się konsumentom po wszystkich potrąceniach kwot mniejszych niż 10 euro. Po-
stanowienie to uznano za nieskuteczne w świetle § 307 ust. 2 nr 1 zd. 1 BGB. Norma ta 
stanowi, że postanowienia, które ograniczają podstawowe prawa i obowiązki wynikające 
z charakteru umowy do tego stopnia, że osiągnięcie celu umowy jest zagrożone, są niesku-
teczne. Sąd nie podzielił argumentu strony pozwanej, że podana kwota stanowi minimalną 
wartość wykupu. 

Sąd uznał także, że opisywana przez ubezpieczyciela metoda Zillmera, na podstawie której 
określa się koszty umowy ubezpieczenia, jest nieskuteczna w świetle § 307 ust. 1 zd. 2 BGB z po-
wodu niestosownego pokrzywdzenia konsumenta. Powołując się na wcześniejsze orzecznictwo, 
które kwestionowało zasadność stosowania metody Zillmera, Sąd uznał, że wyliczenie metodą 
Zillmera wywiera bezpośredni negatywny wpływ na zawierającego umowę ubezpieczenia w przy-
padku wcześniejszego zakończenia umowy bądź przekształcenia umowy na bezskładkową. Sąd 
nie podzielił argumentu strony pozwanej, że metoda Zillmera dotyczy wyłącznie bilansowania, 
dokonywanego zgodnie z przepisami prawa handlowego. Powołał się przy tym na twierdzenie 
strony pozwanej, która sama przyznała w toku procesu, iż metoda Zillmera w pierwszych la-
tach ubezpieczenia prowadzi do wartości wykupu względnie bezskładkowej sumy ubezpieczenia 
równej zero, a w następnych latach wartości te rosną niezwykle powoli. Wskazano, że ubezpie-
czyciel nie przedstawił żadnej innej metody rozliczania kosztów umowy, która nie naruszałaby 
interesów konsumenta. Zaznaczono, że poprzez uszczerbki związane z metodą Zillmera prawo 
ubezpieczonego do sumy ubezpieczenia jest w niedopuszczalny sposób naruszane. Co bardzo 
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istotne, powołując się na obowiązujące orzecznictwo30, wskazano, że kapitałowe ubezpieczenie 
na życie służy nie tylko zabezpieczeniu ryzyka związanego ze śmiercią, lecz także – co najmniej 
równorzędnie – wkładu kapitałowego i tworzeniu majątku.

Trafnie wskazano, że kwestionowane postanowienia niweczą cel umowy ubezpieczenia na 
życie z funduszem kapitałowym. Celem tym jest bowiem długoterminowe zbieranie kapita-
łu, a w razie wcześniejszego zakończenia umowy kwestionowane postanowienia nakładają na 
konsumenta nieproporcjonalne obciążenie w postaci kosztów umowy. W ocenie Sądu, który 
przytoczył decyzję Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 2006 r.31, nie można 
przyjąć, że z powodu rozliczenia kosztów zawarcia umowy ze składką w pierwszych latach nie ist-
nieje wartość wykupu bądź że wartość ta jest znikoma. Sąd wskazał, że celem kapitałowej umowy 
ubezpieczenia na życie jest tworzenie wartości majątkowych. Cel ten nie może być udaremniony 
także w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy. Zauważono, że rozliczenie kosztów jest 
dopuszczalne wtedy, gdy zakładane jest sprawiedliwe zaspokojenie interesów wszystkich stron 
umowy. Kosztami zawarcia umowy nie można ponad miarę obciążać osób zawierających nowe 
umowy ubezpieczenia, a koszty, które ma ponieść zawierający umowę ubezpieczenia w przy-
padku zastosowania metody Zillmera, muszą być odpowiednie do usług wykonanych przez 
ubezpieczyciela, także z uwzględnieniem wcześniejszego zakończenia umowy. 

Sąd stwierdził też, że decyzja Trybunału z dnia 15 lutego 2006 r. nie pozostawia żadnych wąt-
pliwości co do tego, że metoda rozliczania kosztów zawarcia umowy, która prowadzi do takiego 
skutku, iż konsumentowi nie przysługuje żadna wartość wykupu lub iż wartość ta jest niepro-
porcjonalnie niska, jest nieskuteczna, przy czym nie ma większego znaczenia, czy postanowienia 
określające warunki metody są przejrzyste. W uzasadnieniu Sąd przytoczył znowelizowany prze-
pis ustawy o umowie ubezpieczenia (VVG – Versicherungsvertragsgesetz), która w § 159 ust. 3 
zd. 1 stanowi, iż w przypadku wypowiedzenia stosunku umowy wartość wykupu stanowi przy-
najmniej sumę kapitału gwarancyjnego, który powstaje w przypadku równomiernego rozłożenia 
ustalonych kosztów zawarcia umowy i kosztów dystrybucji w ciągu pierwszych 5 lat umowy. 
Sąd również zakwestionował rozliczanie kosztów umowy metodą Zillmera z tego powodu, 
iż postanowienie to jest ściśle związane z innymi postanowieniami uznanymi za niedozwolone 
w rozpatrywanym wzorcu. 

Dalej w uzasadnieniu wskazano, iż stwierdzenie w kwestionowanym wzorcu, że wypowiedzenie 
umowy „jest zawsze dla Państwa niekorzystne”, wprowadza w błąd oraz sugeruje konsumento-
wi, aby nie realizował swojego prawa do wypowiedzenia. W ocenie Sądu zredukowanie wartości 
wykupu do zera nie jest skutkiem wypowiedzenia umowy, lecz zastosowania metody Zillmera. 
Wskazano, że jeśli zawierający umowę może przewidzieć, iż będzie mógł ją kontynuować tak 
długo, aż wartość wykupu osiągnie przynajmniej wysokość wpłaconych składek, to wcześniejsze 
wypowiedzenie może być dla niego korzystne. 

Podobnie orzekł również Federalny Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 17 października 
2012 r., w którym zakwestionował niemalże tożsame klauzule jak w orzeczeniu z dnia 25 lipca 
2012 r., jednakże w stosunku do innego ubezpieczyciela. Podstawą zakwestionowania klauzul 
określonych w wyroku była argumentacja tożsama jak w orzeczeniu z dnia 25 lipca 2012 r.32 

Dodatkowo w orzeczeniu tym zakwestionowano postanowienie, które przyznawało ubezpie-
czycielowi prawo do pobrania kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia, takich 

30 Wyroki sądów z dnia 9 maja 2001 r. (IV ZR 121/00, BGHZ 147,354,362; IV ZR 38/99, BGHZ 147,373,378) oraz 
z dnia 12 października 2005 r. (IV ZR 162/03, BGHZ 164,297). 
31 I BvR 1317/96, http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20060215_1bvr131796.
32 Wyrok BGH z dnia 17 października 2012 r. (IV ZR 202/10, http://lexetius.com/2012,5163).
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jak: koszty doradztwa, zażądania informacji zdrowotnych oraz wystawienia polisy. Ubezpieczyciel 
w kwestionowanym postanowieniu wskazał, że te koszty zawarcia umowy zostały uwzględnione 
ryczałtowo przy kalkulacji taryfy i nie są fakturowane oddzielnie. Wskazano, że koszty te są rozli-
czane przy obliczaniu rezerwy na pokrycie i przy tworzeniu wartości przy wykupie. Sąd uznał, że 
przedmiotowe postanowienie jest nieskuteczne ze względu na naruszenie § 307 ust. 1 zd. 2 BGB. 
Wskazano, że omawiane postanowienie wymienia wyłącznie część kosztów, które będą brane 
pod uwagę, jednakże pomija koszty pośrednictwa ubezpieczeniowego, które tworzą zdecydo-
waną część kosztów zawarcia umowy. Użycie sformułowania „doradztwo” było zdaniem Sądu 
nieprecyzyjne, bowiem przeciętny odbiorca może zrozumieć, iż w postanowieniu tym chodzi 
o ogólne informacje ubezpieczyciela i jego pracowników, a nie o prowizje, które ubezpieczyciel 
zobowiązany jest zapłacić pośrednikowi. W związku z powyższym postanowienie to nie stwarza 
konsumentowi dostatecznie klarownego obrazu rodzaju powstałych kosztów. 

Warto zwrócić uwagę, iż Federalny Trybunał Sprawiedliwości jest najwyższą instancją są-
downiczą w Niemczech i stanowi odpowiednik polskiego Sądu Najwyższego. Co znamienne, 
w analizowanych orzeczeniach zakazano stosowania wymienionych w wyroku klauzul pod groź-
bą grzywny bądź też aresztu dla członków zarządu przedsiębiorcy. Powyższe sankcje ze względu 
na swoją dolegliwość mają niewątpliwie charakter prewencyjny oraz będą skutecznie zniechę-
cać przedsiębiorcę do stosowania niedozwolonych klauzul. 

Na marginesie warto wskazać, że w obowiązującym w polskim porządku prawnym kodeksie 
wykroczeń33 znajduje się przepis (art. 138b § 1 k.w.), który stanowi, że kto, będąc zobowią-
zany na mocy orzeczenia sądu do zaniechania wykorzystywania lub do odwołania zalecenia 
stosowania ogólnych warunków umów albo wzoru umowy, nie stosuje się do tego obowiązku, 
zawierając w umowie niedozwolone postanowienia umowne, podlega karze grzywny. Co do 
zasady – zgodnie z art. 24 § 1 k.w. – maksymalna grzywna może wynieść do 5000 zł. Norma 
art. 138b § 1 k.w. dotyczy m.in. sytuacji, w których przedsiębiorca stosuje klauzule niedozwo-
lone w danym wzorcu, mimo że zostały one umieszczone w rejestrze klauzul niedozwolonych. 
Norma ta jest w praktyce niestosowana i stanowi tzn. martwy przepis. W omawianych orzecze-
niach niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości za stosowanie klauzul abuzywnych 
przedsiębiorcy może grozić sankcja do 250 000 euro bądź kara aresztu porządkowego dla człon-
ków zarządu przedsiębiorcy maksymalnie do 2 lat. Przykład ten pokazuje, jak odmienne są oba 
systemy prawne i jak duży jest rozdźwięk pomiędzy dolegliwością sankcji za stosowanie klauzul 
abuzywnych przez przedsiębiorcę w obu krajach. 

4. Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – doświadczenia 
Francji i Włoch

We Francji mechanizmy dotyczące sprzedaży i wykonania umowy ubezpieczenia unit link 
określone są w kodeksie cywilnym, kodeksie ubezpieczeń oraz kodeksie zawierającym regu-
lacje ochrony konsumenta. Zgodnie z kodeksem ubezpieczeń34 (art. A. 132-4) ubezpieczyciele 
bądź też pośrednicy zobowiązani są przedstawić konsumentom dokumenty w postaci ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz dokumentu zawierającego najistotniejsze informacje o umowie 
ubezpieczenia. 

W momencie zawarcia umowy ubezpieczenia typu unit link przedsiębiorca zobowiązany jest 
doręczyć konsumentowi dokument (kartę produktu) zaakceptowany przez organ nadzoru nad 

33 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094). 
34 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984.
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rynkiem finansowym. Zgodnie z art. A. 132-5 kodeksu ubezpieczeń powyższe dokumenty powin-
ny zostać sporządzone w sposób zrozumiały i transparentny. Ubezpieczyciel powinien wskazać 
konsumentowi, że wartość polisy zależy od wahań giełdowych i nie jest stabilna. Naruszenie 
powyższego zobowiązania skutkuje unieważnieniem umowy. Profesjonalni przedsiębiorcy (po-
średnicy i ubezpieczyciele) powinni zatem zweryfikować możliwości finansowe konsumenta, tak 
aby rekomendowany produkt był na miarę możliwości finansowych danego klienta. 

W styczniu 2013 r. organ nadzoru wydał rekomendację, w której zawarł określone posta-
nowienia mające na celu ochronę konsumenta oraz zapobieganie nieprawidłowej sprzedaży 
(misselling), a także nadużyciom polegającym na zawieraniu umów z osobami starszymi czy nie-
dołężnymi. 

Również na rynku francuskim sprzedawano polisy inwestycyjne jako swoisty dodatek do kre-
dytu hipotecznego. Celem zawarcia takiej polisy inwestycyjnej było zebranie kapitału na koniec 
trwania inwestycji w celu spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągniętego kredytu hipoteczne-
go. 

Problemy powstałe na rynku francuskim również dotyczyły kwestii związanych z nieprawidło-
wym szacowaniem ryzyka wynikającym z inwestycji, sprzedażą określaną jako misselling oraz 
niespełnianiem obowiązków informacyjnych przez przedsiębiorców na etapie zawarcia umo-
wy ubezpieczenia. Nieprawidłowości te dostrzegł francuski Rzecznik Ubezpieczonych (FFSA 
– Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances)35. Swoimi spostrzeżeniami 
dotyczącymi niewłaściwych praktyk podzielił się w raportach z 2008 r. oraz z 2009 r. 

Warto także zwrócić uwagę na wątpliwości interpretacyjne, które pojawiły się na gruncie 
orzecznictwa włoskiego. Dotyczyły one klasyfikacji umów ubezpieczenia typu unit link i stwier-
dzenia, czy umowa ta ma charakter umowy ubezpieczenia, czy też jest produktem finansowym, 
do którego mają zastosowanie przepisy regulujące te instrumenty. Umowy ubezpieczeń in-
westycyjnych, które zostały zawarte po 25 stycznia 2007 r. (tj. po wejściu w życiu dekretu 
ustawodawczego nr 303 z dnia 29 grudnia 2006 r.) znajdują się na liście produktów finansowych 
przewidzianych przez dekret ustawodawczy nr 58 z dnia 24 lutego 1998 r. z późn. zm. (włoska 
ustawa o usługach finansowych)36. 

Największe kontrowersje budzi więc ustalenie, czy powyższa ustawa ma również zastoso-
wanie do umów ubezpieczenia zawartych przed 2007 r. W tym zakresie można spotkać się 
z pewnymi rozbieżnościami we włoskim orzecznictwie. W orzeczeniu z dnia 18 kwietnia 2012 r. 
włoski Sąd Najwyższy wskazał, że sądy niższej instancji powinny na podstawie indywidualnych 
okoliczności faktycznych rozstrzygać ocenę umowy ubezpieczenia, oraz sformułował pewne wy-
tyczne w tym zakresie. Według Sądu Najwyższego sądy niższych instancji powinny badać każdą 
umowę ubezpieczenia w celu oceny, czy ryzyko demograficzne przeważa nad ryzykiem finanso-
wym związanym z funduszem inwestycyjnym. Jeżeli w danej sprawie przeważać będzie ryzyko 
demograficzne, to kontrakt powinien być oceniany z punktu widzenia przepisów dekretu legisla-
cyjnego nr 174 z dnia 17 marca 1995 r. W przeciwnym wypadku, czyli w razie przewagi czynnika 
ryzyka inwestycyjnego, zastosowanie będzie mieć włoska ustawa finansowa. Orzecznictwo Sądu 
Najwyższego nie wypracowało ostrych kryteriów, w związku z powyższym nadal w orzecznictwie 
włoskim istnieje rozbieżność co do oceny tego typu umów37. 

35 http://www.ffsa.fr/sites/jcms/c_33694/fr/assurance-le-recours-a-la-mediation-de-l-assurance?cc=p1_82064.
36 http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm.
37 Por. orzeczenia Trybunału w Treviso z dnia 3 lutego 2014 r., Sądu w Syrakuzach z dnia 17 października 2013 r., 
Trybunału w Rzymie z dnia 9 lutego 2011 r. i Sądu w Rzymie z dnia 2 maja 2012 r. 
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W orzecznictwie wypracowano jednak pewne ogólne kryteria, które pozwalają określić umo-
wy ubezpieczenia inwestycyjne jako produkty finansowe: 

płatność pojedynczej składki� 38;
trwanie umowy przez okres życia ubezpieczonego� 39;
rentowość produktu oparta na czynnikach finansowych, a nie elementach demograficznych� 40.

Rozbieżności wyżej opisane mogą być również wyjaśnione na tle orzeczenia Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, które wydaje się stać w sprzeczności z orzeczeniem włoskiego Sądu 
Najwyższego. W orzeczeniu tym ETS wskazał, że umowa ubezpieczenia inwestycyjnego jest kon-
traktem ubezpieczeniowym oraz że konieczność jednolitego stosowania prawa Unii Europejskiej 
i zasady równości nakazują, aby pojęcie „umowa ubezpieczenia” podlegało autonomicznej i jed-
nolitej wykładni w krajach należących do Unii Europejskiej41. Ostatecznie stwierdzono, że umowy 
o charakterze unit link lub powiązane z funduszami inwestycyjnymi są powszechne w prawie 
ubezpieczeniowym. Umowy te powinny podlegać klasyfikacji określonej w załączniku I pkt III do 
dyrektywy 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
ubezpieczeń na życie w związku z art. 2 (1) (a) przedmiotowej dyrektywy. 

Podsumowanie. Charakter prawny umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym

Nie budzi wątpliwości, że umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym w swojej istocie wywodzi się z przepisu art. 805 k.c., który to określa jej essen-
tialia negotii. Jak trafnie wskazuje M. Szczepańska, przepis ten ma charakter ogólny i dotyczy 
wszystkich umów ubezpieczenia o charakterze gwarancyjnym. Przy ubezpieczeniu z elemen-
tem inwestycyjnym należy zwrócić uwagę, że ustawa o działalności ubezpieczeniowej i ogólne 
warunki ubezpieczenia zawierają dodatkowe elementy, które to nadają umowie ubezpieczenia 
z elementem inwestycyjnych szczególny oraz odmienny charakter42. 

Warto również zastanowić się nad przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej w ramach tego 
typu umowy. Z jednej strony ochroną ubezpieczeniową objęte są dwa rodzaje zdarzeń: śmierć 
lub dożycie określonego wieku. W tym zakresie przedmiotem ochrony jest życie ubezpieczone-
go. M. Szczepańska wskazuje, że w niektórych umowach aspekt oszczędnościowo-inwestycyjny 
ma charakter dominujący i w tym przypadku definiowany jest ich specyficzny cel: długotermi-
nowe gromadzenie środków finansowych przez nabywanie jednostek uczestnictwa ze środków 
pochodzących ze składek43. Odmienne – krytyczne – stanowisko zostało zawarte w raporcie 
Rzecznika Ubezpieczonych Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
z dnia 7 grudnia 2012 r., gdzie wskazano, że zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z ubez-
pieczeniowym funduszem gwarancyjnym nie daje gwarancji wypłaty w momencie wypadku 
ubezpieczeniowego kwoty wpłaconej tytułem składki. Choć oczywiście również w ubezpiecze-

38 Por. orzeczenia Sądu w Parmie z dnia 19 sierpnia 2010 r. oraz Sądu w Cagliari z dnia 2 listopada 2010 r. 
39 Ibidem. 
40 Por. orzeczenia: Sądu w Wenecji z dnia 24 czerwca 2010 r., Sądu Apelacyjnego w Turynie z dnia 16 listopada 
2009 r., Sądu w Trani z dnia 11 marca 2008 r., (za:) M. Frigessi di Rattalma, S. Landini, Life Insurance and Linked Po-
licies under Italian Case Law, http://www.aida.org.uk/pdf/Life%20insurance%20and%20linked%20policies.pdf.
41 Por. wyrok ETL z dnia 14 stycznia 1982 r. w sprawie 64/81 Corman [1982], ECR 13, pkt 8 oraz w sprawie C 98/07 
Nordania Finans i BG Factoring [2008], ECR I 1281, pkt 17. 
42 M. Szczepańska, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Wolters Kluwer, War-
szawa 2011, s. 59.
43 Ibidem, s. 63.
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niach osobowych ubezpieczony ani ubezpieczający takiej gwarancji nie otrzymują, to jednak 
z uwagi na cel, w jakim zawierane są te umowy, działanie zakładów ubezpieczeń nie może zostać 
ocenione jako zgodne z prawem. W ocenie autorów raportu umowę taką można by przekornie 
nazwać umową o depozyt „składki ubezpieczeniowej” z opcją oprocentowania wkładu albo opła-
tą za przechowanie bez opcji oprocentowania „depozytu ubezpieczeniowego”44. W literaturze 
przedmiotu można spotkać się z określeniem, iż umowa ubezpieczenia na życie z ubezpiecze-
niowym funduszem inwestycyjnym jest umową nazwaną „empirycznie” oraz że stanowi „typ 
faktyczny” umowy45. 

W ocenie autora umowa ubezpieczenia ma charakter mieszany, a jej podstawą i fundamentem 
jest przepis art. 805 k.c. Warto tutaj zgodzić się z tezą W. Kamieńskiego, który wskazał, że umowa 
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest umową ubezpiecze-
nia. Umowa taka funkcjonuje w polskim porządku prawnym, mimo że nie jest zdefiniowana 
w kodeksie cywilnym. W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapi-
tałowym musi zostać zdefiniowane i w sposób jednoznaczny określone świadczenie na wypadek 
śmierci osoby ubezpieczonej. Oznacza to, iż w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia suma ubez-
pieczenia musi być znana z kwoty, a tym samym musi być możliwa do objęcia konsensusem 
przez ubezpieczającego. W przypadku umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczony musi zgo-
dzić się na wyrażoną w kwocie sumę ubezpieczenia (art. 829 § 2 k.c.)46. Należy jednak zawsze 
patrzeć na elementy, które przeważają w danej umowie. Jak słusznie wskazał ETS we wcześniej 
wskazywanym orzeczeniu z dnia 14 stycznia 1982 r., umowa ubezpieczenia z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym ma charakter umowy ubezpieczenia z uwagi na fakt, że jest to umowa 
powszechnie obowiązująca w praktyce. Niezwykłą wartość w celu określenia charakteru praw-
nego umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mają też rozważania 
poczynione w orzecznictwie włoskim. Określając zatem charakter takiej umowy, każdorazowo 
należy badać, który element przeważa: ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci lub doży-
cia określonego wieku czy też element inwestycyjny. Większość produktów z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym oferowanych na rynku polskim ma (z założenia) charakter inwestycyjny 
– w związku z czym trudno stwierdzić, iż jest to klasyczna umowa ubezpieczenia na życie. Jest to 
typowy przykład umowy ubezpieczenia o charakterze mieszanym, gdzie jednak element ubez-
pieczenia na życie jest marginalny w stosunku do elementu inwestycyjnego. 

Na uwagę zasługuje również wypracowany przez grupę roboczą Restatement of European 
Insurance Contract Law dokument Zasady europejskiego prawa ubezpieczeń (PEICL)47. Jest 
to efekt pracy specjalistów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych z całej Europy, a jego isto-
ta jest wzorowana na amerykańskim Restatement i stanowi istotny wkład zarówno praktyczny, 
jak i naukowy do rozwoju europejskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych48. Dokument ten 
może stanowić również użyteczne narzędzie służące do rozstrzygania sporów przez arbitrów 

44 Raport Rzecznika Ubezpieczonych, Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, War-
szawa 2012, s. 2, http://rf.gov.pl/pdf/Raport_UFK.pdf.
45 M. Romanowski, (w:) W.J. Katner, System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, 
C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 532; A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, ABC, War-
szawa 2001, s. 162.
46 W. Kamieński, Główne świadczenia stron umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapi-
tałowym, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 17 (2/2014), s. 66–67. 
47 http://www.restatement.info/.
48 Por. D. Fuchs, Insurance Restatement jako europejski instrument opcjonalny służący regulacji umowy ubezpie-
czenia, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 9 (2/2010), s. 126.
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w międzynarodowych i krajowych sądach polubownych, takich jak Sąd Arbitrażowy przy Ko-
misji Nadzoru Finansowego czy Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt 
ten stanowi ponadto przedsięwzięcie o charakterze akademickim, które może ułatwić bada-
nia prawnoporównawcze nad umową ubezpieczenia oraz stanowić pomoc w procesie edukacji 
ubezpieczeniowej, szczególnie na poziomie uniwersyteckim, ale także poprzez programy stu-
diów podyplomowych oraz szkoleń dla praktyków49.

Aktualna treść przedmiotowego dokumentu określa m.in. obowiązki informacyjne ubezpieczy-
ciela oraz pośrednika przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz po jej zawarciu. W zakresie 
ubezpieczeń na życie określone są szczegółowo zasady wskazywania beneficjentów umowy, 
a także zasady zmiany, rozwiązania czy też odstąpienia od umowy. Co istotne, dokument ten 
reguluje zasady przekształcenia umowy oraz wykupu świadczeń z umowy. Na szczególną uwagę 
zasługuje prokonsumenckie postanowienie artykułu 17:602 pkt (3), które wskazuje, że ubez-
pieczyciel doręcza ubezpieczającemu na jego żądanie, a w jego braku corocznie, informację na 
temat obecnej wartości wykupu i zakres, w jakim jest gwarantowana. Z kolei artykuł 17:603 
pkt (1) stanowi, iż umowa ubezpieczenia wskazuje sposób, w jaki oszacowanie wartości prze-
kształcenia i/lub wartości wykupu dokonywane jest w zgodności z obowiązującymi wobec 
danego ubezpieczyciela przepisami prawa państwa członkowskiego. 

Podsumowując, warto wskazać, że realne i właściwe reakcje ze strony organów nadzoru oraz 
oddolne inicjatywy społeczne wskazują, iż problem niewłaściwej sprzedaży oraz nieodpowied-
niego wykonania umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
można usunąć, a w konsekwencji całkowicie wyeliminować. Na szczególną aprobatę zasługują 
tutaj reakcje nadzorcy brytyjskiego, którego kary nakładane na przedsiębiorców były dotkliwe 
i realne. Na rynku polskim wprowadzanie zmian ustawowych, miękkich regulacji oraz zaintere-
sowanie problemem ze strony mediów i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powodują, 
że konsumenci mają szansę na rezygnację z niekorzystnych umów i odzyskanie stosownych środ-
ków finansowych. 

Na pozytywną ocenę zasługują również przytoczone orzeczenia niemieckich organów wymia-
ru sprawiedliwości, zawierające negatywną ocenę postanowień wzorców ogólnych warunków 
ubezpieczeń, które były niekorzystne dla konsumentów. W orzecznictwie tym zakwestionowa-
no także postanowienia, które de facto pozbawiały konsumentów zainwestowanych środków 
w przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
w niedługim czasie po jej zawarciu. Również i w tym przypadku sankcja w postaci kary grzywny 
jest swoistym zagrożeniem dla przedsiębiorcy, który postanowiłby nadal stosować zakwestiono-
wane klauzule. 

Komplikacje związane z funkcjonowaniem w obrocie umów ubezpieczenia z ubezpieczenio-
wym funduszem kapitałowym występują w wielu państwach europejskich. Proces eliminacji 
problemów określanych jako misselling czy nierentowności inwestycji jest długotrwały i wy-
maga znacznego zaangażowania instytucji państwowych powołanych w celu ochrony interesu 
prawnego i ekonomicznego konsumenta. Przedstawiona analiza orzecznictwa włoskiego rów-
nież pokazuje, że wątpliwości związane z charakterem prawnym umowy ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowy funduszem kapitałowym mają charakter globalny i Polska nie jest w tym za-
kresie odosobniona. 

49 Ibidem, s. 131.
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Summary of the ar� cle

Life Insurances with the Insurance Capital Fund, experience of selected 
European countries

The article aims at the presentation of selected problems connected with the insurance agre-
ements with the Insurance Capital Fund in the Western Europe The author emphasizes the 
characteristic of the British market The typical actions taken by the supervisory organs in this 
country were described. Moreover, the introduction of the soft law is taken into consideration.

The author draws the attention to the solutions of the German jurisdiction which questioned 
clauses considered as inconsistent with the consumer law. 

The author focuses also on the role of European Insurance Law in the context of life insurance. 
Additionally, the author analyses the Italian jurisdiction concerning the insurance agreements 
with Insurance Capital Fund.

Keywords: insurances with Insurance Capital Fund consumer, Europe, abusive clauses, super-
vision.
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Katarzyna Kacprzak

Perspektywy rozwoju w Polsce ubezpieczenia tytułu prawnego
do nieruchomości (title insurance) na tle doświadczeń amerykańskich

Celem pracy jest zbadanie perspektyw oraz potrzeby wprowadzenia ubezpieczenia tytułu 
prawnego do nieruchomości do oferty polskich zakładów ubezpieczeń. Ocenę przeprowadzono, 
mając na względzie specyfikę produktu ubezpieczeniowego, uwarunkowania systemu prawnego 
w Polsce istotne dla uczestników rynku w związku z przeprowadzaniem transakcji przenoszenia 
tytułu własności, a także doświadczenia rynku amerykańskiego, z którego ten produkt ubezpie-
czeniowy się wywodzi. Na początku pracy przedstawiono genezę ubezpieczenia title insurance, 
jego specyfikę, a także funkcjonowanie amerykańskiej branży ubezpieczenia tytułu prawnego do 
nieruchomości, która następnie staje się punktem odniesienia służącym analizie oferty ubezpie-
czycieli działających na polskim rynku ubezpieczeniowym. Artykuł kończą rozważania na temat 
możliwości rozwoju ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w Polsce, przy uwzględ-
nieniu potencjalnej użyteczności produktu z perspektywy uczestników rynku nieruchomości, 
a także analizy czynników prawnych i rynkowych wpływających na celowość wprowadzenia ta-
kiego ubezpieczenia do oferty polskich towarzystw.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie tytułu prawnego, rynek nieruchomości, kredyt hipoteczny, se-
kurytyzacja, Stany Zjednoczone.

Uwagi wstępne
Jednym z produktów odgrywających istotną rolę w procesie zarządzania ryzykiem finanso-

wania nieruchomości jest ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości (TI – ang. title 
insurance), które w Stanach Zjednoczonych wykorzystywane jest na tyle powszechnie, iż stało się 
standardem towarzyszącym realizacji transakcji przenoszenia praw własności do nieruchomości. 
Korzystają z niego zarówno klienci indywidualni, zawierający transakcje na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych oraz komercyjnych, jak i instytucje prowadzące działalność w ramach sekto-
ra hipotecznego. Ubezpieczenie TI, zabezpieczające przed stratami finansowymi, jakie mogą 
wystąpić wskutek ziszczenia się ryzyka prawnego dotyczącego wad tytułu prawnego do nieru-
chomości lub ustanowionych na nim praw osób trzecich, w swojej właściwej formie (tj. jako 
ubezpieczenie z grupy 16 działu II – „ubezpieczenie ryzyk finansowych”) nie istnieje w ofercie 
polskich ubezpieczycieli. Do tej pory fakt istnienia w Polsce wysokiego ryzyka prawnego, wynika-
jącego w szczególności z wciąż nieuregulowanych procesów prywatyzacyjnych i niewydolności 
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systemu ksiąg wieczystych okazał się niewystarczający do wprowadzenia analogicznego produk-
tu ubezpieczeniowego do stałej oferty polskich zakładów ubezpieczeń. Niemniej prognozuje się, 
iż w niedalekiej przyszłości może się to zmienić, głównie ze względu na rosnące zainteresowanie 
inwestorów, w tym zagranicznych, polskim rynkiem nieruchomości (głównie komercyjnych).

1. Specyfika ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości
Mimo iż rynek ubezpieczeń w Polsce uważny jest za względnie dojrzały, nadal pojawiają się 

na nim nowe, niespotykane wcześniej produkty ubezpieczeniowe, których konstrukcje powsta-
ły najczęściej na gruncie prawa amerykańskiego, a następnie z powodzeniem zostały przyjęte 
przez inne światowe rynki ubezpieczeń, w tym europejskie. Podobnie było również w przypadku 
ubezpieczenia tytułu prawnego (i wad prawnych) nieruchomości, którego powstanie miało miej-
sce w drugiej połowie XIX w. w Stanach Zjednoczonych1. Obecnie ubezpieczenie TI stosowane 
jest w USA na tyle powszechnie, iż można uznać je za standard towarzyszący realizacji transakcji 
przenoszenia praw własności do nieruchomości2. Natomiast w Polsce instytucja ubezpieczenia 
tytułu prawnego do nieruchomości nie jest ani powszechnie znana, ani tym bardziej wykorzy-
stywana. Ocenia się jednak, że w niedalekiej przyszłości może się to zmienić, a możliwe zmiany 
zależą zarówno od samej konstrukcji ubezpieczenia, jak i specyfiki polskiego prawa związanego 
z przenoszeniem praw własności do nieruchomości.

1.1. Powstanie i rozwój ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości na świecie
Ubezpieczenie TI (zwane również ubezpieczeniem transakcji) stanowi rodzaj zabezpieczenia 

przed stratami finansowymi, jakie mogą wystąpić wskutek realizacji ryzyka prawnego dotyczą-
cego wad tytułu prawnego do nieruchomości lub ustanowionych na nim praw osób trzecich 
(np. banku hipotecznego)3. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej są zatem tytuł prawny do 
nieruchomości (zabezpieczenie, iż podmiot objęty ochroną ubezpieczeniową jest właścicielem 
nieruchomości)4, a także straty i koszty, które mogą powstać w wyniku pojawienia się roszczeń 
osób trzecich w stosunku do nieruchomości, czyli związane z obroną prawną tytułu własności 
do niej. Ubezpieczenie title insurance opisywane jest w literaturze jako „produkt usługowy”, na 
co wpływ ma konieczność zastosowania przez ubezpieczyciela indywidualnego podejścia przy 
wycenie ryzyka ubezpieczeniowego, w tym również analizy prawnej tytułu prawnego do nie-
ruchomości5. Konsekwencją szczegółowej analizy ryzyka ubezpieczeniowego jest stosunkowo 
niska przeciętna szkodowość w ubezpieczeniach tego typu6 (globalnie kształtuje się na poziomie 
7,5–12%), jednocześnie oznacza to jednak pojawienie się u ubezpieczycieli wysokich kosztów 
operacyjnych związanych z obsługą tych ubezpieczeń. Ponadto wskazuje się na „katastroficz-
ny” charakter ubezpieczenia TI, który sprowadza się do braku możliwości wystąpienia szkody 

1 K. Malinowska, Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości – aspekty prawne, „Prawo Asekuracyjne” 
2011, nr 3, s. 52.
2 A. Saniewski, M. Wydra, Ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 
2009, nr 3, s. 130.
3 M. Cycoń, Wykorzystanie produktów ubezpieczeniowych do zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu od-
wróconego kredytu hipotecznego, (w:) W. Sułkowska (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane 
zagadnienia ekonomiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 134.
4 A. Saniewski, M. Wydra, op. cit., s. 130. 
5 K. Malinowska, op. cit., s. 59.
6 J.-B. Wurm, J. S. Peck, Ubezpieczenie od wad tytułu prawnego dobrym biznesem dla brokera, „Gazeta Ubezpie-
czeniowa” 2013, nr 49, s. 22.
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częściowej7, bowiem wypadek ubezpieczeniowy przypomina w skutkach całkowite zniszczenie 
rzeczy podlegającej ochronie ubezpieczeniowej (utrata tytułu prawnego), dlatego też odszkodo-
wanie wypłacane jest przez ubezpieczyciela w wysokości wartości nieruchomości8.

Dynamiczny rozwój ubezpieczeń TI nastąpił w latach 20. XX w., a jego bezpośrednią przyczyną 
był boom inwestycyjny na rynku nieruchomości. Ubezpieczenia TI podlegały ciągłemu wzrosto-
wi nawet w czasach wielkiego kryzysu oraz mimo zwyczaju oferowania tego typu produktów 
wraz z ubezpieczeniem kredytów hipotecznych od ryzyka kredytowego (MI – ang. mortgage 
insurance), co w czasach kryzysu gospodarczego doprowadziło wielu ubezpieczycieli do niewy-
płacalności9. Po II wojnie światowej popularność ubezpieczeń TI systematycznie rosła, również 
w związku z masowymi powrotami amerykańskich żołnierzy, którzy decydowali się na kupno 
nieruchomości na własność. W tym czasie towarzystwa ubezpieczeniowe zaczęły świadczyć co-
raz bardziej kompleksową ochronę ubezpieczeniową nie tylko dla nabywców nieruchomości, ale 
także ich sprzedawców, kredytodawców, pośredników, pełnomocników prawnych, deweloperów, 
inwestorów i innych10. Co więcej, duży wpływ na pojawienie się innowacyjnych rozwiązań doty-
czących zakresu ochrony ubezpieczenia TI miał gwałtowny rozwój rynku kredytów hipotecznych, 
a w związku z tym pojawienie się silnej potrzeby zabezpieczenia tytułu prawnego do nierucho-
mości ze strony kredytodawców, a także nabywców obligacji zabezpieczonych hipotecznie na 
nieruchomościach komercyjnych lub mieszkaniowych (CMBS – ang. commercial mortgage-bac-
ked securities oraz RMBS – ang. residential mortgage-backed securities), cieszących się dużą 
popularnością w Stanach Zjednoczonych11. Należy jednak pamiętać, iż właśnie niskiej jakości 
kredyty hipoteczne (udzielane przy wysokim ryzyku spłaty – ang. subprime mortgages), które 
stawały się zabezpieczeniem obligacji emitowanych przez prywatne instytucje finansowe, wska-
zuje się jako główną przyczynę wybuchu kryzysu finansowego w 2007 r.

1.2. Konstrukcja ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości
1.2.1. Zakres podmiotowy

Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości występuje zazwyczaj w dwóch podstawo-
wych wariantach, przeznaczonych dla:

właścicieli nieruchomości (ang. � owner’s policy),
banków udzielających kredytów hipotecznych (ang. � lender’s policy)12.

Może być ono konstruowane dla powyższych podmiotów rozdzielnie (wyłącznie dla właści-
ciela nieruchomości albo wyłącznie dla kredytodawcy) lub wspólnie z uwzględnieniem obu 
wariantów13. Ubezpieczenie może być wykorzystywane również przez deweloperów, sprzedaw-
ców nieruchomości (zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych), fundusze inwestujące 
na rynku nieruchomości, emitentów papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką na 

7 Można jednak wyobrazić sobie sytuację, w której nieruchomość jest przedmiotem współwłasności. Przy za-
łożeniu, że tylko jeden ze współwłaścicieli zawarł umowę ubezpieczenia TI, w przypadku wystąpienia wypadku 
ubezpieczeniowego, odszkodowanie powinno odpowiadać odpowiedniej części wartości nieruchomości.
8 K. Malinowska, op. cit., s. 59.
9 A. Saniewski, M. Wydra, op. cit., s. 131.
10 ALTA (American Land Title Association), Title insurance: A Comprehensive Overview, http://www.alta.org/abo-
ut/TitleInsuranceOverview.pdf, s. 3.
11 B. Arruñada., A Transaction-Cost View Of Title Insurance In Different Legal Systems, „UPF Economics and Bu-
siness Working Paper” No. 565, http://ssrn.com/abstract=311444, s. 4.
12 ALTA, op. cit., s. 4.
13 J. Bąkowski, Ubezpieczenie ryzyka praw do nieruchomości, „Finansowanie Nieruchomości” 2007, nr 1, s. 48.
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nieruchomościach komercyjnych lub mieszkaniowych, kancelarie prawne i wiele innych pod-
miotów14. 

1.2.2. Zakres przedmiotowy
Umowa ubezpieczenia TI zabezpiecza jej posiadacza przed skutkami błędów, które wystąpiły 

podczas przenoszenia tytułu własności do nieruchomości, tj. obejmuje „ryzyka związane z ty-
tułem prawnym do nieruchomości, a mianowicie konsekwencje finansowe wadliwego tytułu 
prawnego nabytego bądź obciążanego na rzecz ubezpieczonego”15. Ubezpieczenie pokrywa 
również koszty ochrony prawnej związane z roszczeniami osób trzecich przeciwko prawom ubez-
pieczonego (w tym koszty ochrony prawnej, ekspertyz lub niezbędnej wyceny nieruchomości), 
a w wariancie przeznaczonym dla kredytodawców (lender’s policy) ubezpieczenie gwarantuje 
dodatkowe zabezpieczenie hipoteki na rzecz banku, polegające na zapewnieniu, że hipoteka jest 
egzekwowalna oraz ustanowiona w sposób skuteczny16. 

Główne rodzaje ryzyka objętego zakresem przedmiotowym ubezpieczenia tytułu prawnego 
do nieruchomości stanowią:

roszczenia reprywatyzacyjne;� 
nieznane defekty prawne tytułu prawnego do nieruchomości (np. nieujawnione ogranicze-� 
nia prawne, służebności lub prawa osób trzecich, obciążające nieruchomość);
braki formalno-prawne transakcji przeniesienia tytułu (dotyczące braku sporządzenia, reje-� 
stracji lub poświadczenia dokumentów w prawidłowy sposób lub/i w prawidłowej formie);
istniejące roszczenia do nieruchomości (np. poprzedni właściciel nie uregulował podatków � 
lub rat kredytu w terminie);
naruszenie prawa własności (np. spory związane z wyznaczaniem granic sąsiadujących ze � 
sobą nieruchomości);
fałszywe oświadczenia sprzedawców prowadzące do nieskuteczności nabycia nieruchomo-� 
ści;
oświadczenia woli składane przez osoby pozbawione zdolności do czynności prawnych;� 
wady prawne dotyczące reprezentacji sprzedającego;� 
brak skutecznego przeniesienia tytułu w drodze dziedziczenia� 17.

1.2.3. Konstrukcja wypadku ubezpieczeniowego
Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu TI stanowi zgłoszenie przez osobę trzecią roszcze-

nia do tytułu prawnego do nieruchomości po zawarciu umowy ubezpieczenia i nabyciu tytułu 
własności lub innych praw rzeczowych odnoszących się do nieruchomości18. Warto zauważyć, iż 
niecodzienna konstrukcja wypadku ubezpieczeniowego pozwala na objęcie ochroną ubezpie-
czeniową zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości.

1.2.4. Okres ochrony ubezpieczeniowej
Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały okres posiadania tytułu prawnego do nieruchomo-

ści (prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego). 

14 J.-B. Wurm, J. S. Peck, op. cit., s. 22.
15 K. Malinowska, op. cit., s. 54.
16 J. Bąkowski, J., op. cit., s. 49.
17 P. Kowalczyk, Zastosowanie produktów ubezpieczeniowych w zarządzaniu ryzykiem wierzytelności hipotecz-
nych, (w:) A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 235–236.
18  Ibidem, s. 236.
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Odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku owner’s policy pozostaje w mocy tak długo, jak 
właściciel (albo jego spadkobiercy) dysponuje tytułem prawnym do danej nieruchomości, zaś 
w przypadku lender’s policy trwa do momentu spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę19. 

1.2.5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
Główne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela obejmują:

wady tytułu prawnego do nieruchomości, które zostały zatajone przed ubezpieczycielem � 
przez podmiot posługujący się danym tytułem;
ryzyko wystąpienia szkód w środowisku na obszarze danej nieruchomości;� 
naruszenie przepisów prawa przez ubezpieczającego;� 
ryzyko wystąpienia szkód w nieruchomości w wyniku pożaru, powodzi oraz innych zdarzeń � 
o charakterze losowym;
zużycie lub zniszczenie nieruchomości;� 
ryzyko kradzieży i innych zniszczeń dokonanych przez złodziei;� 
pozostałe zdarzenia, które nie dotyczą tytułu prawnego do nieruchomości� 20.

1.2.6. Suma ubezpieczenia i koszt ochrony ubezpieczeniowej
Suma ubezpieczenia występująca w wariancie owner’s policy zazwyczaj jest równa cenie ryn-

kowej zakupu nieruchomości, natomiast w wariancie lender’s policy – wysokości zaciągniętego 
kredytu hipotecznego. W obu przypadkach składka płatna jest jednorazowo na początku trwa-
nia ochrony ubezpieczeniowej, bez pobierania dodatkowych kosztów lub rocznych składek za 
odnowienie polisy ubezpieczeniowej21. 

1.3. Funkcjonowanie ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w Stanach 
Zjednoczonych

Sektor ubezpieczeń TI w Stanach Zjednoczonych charakteryzuje się dużą wrażliwością na zmia-
ny wskaźników makroekonomicznych, przede wszystkim związanych z pogorszeniem się sytuacji 
na rynku nieruchomości mieszkaniowych, na co znaczący wpływ ma zwiększenie oprocentowa-
nia kredytów hipotecznych oraz wzrost bezrobocia. Z analogiczną sytuacją rynek amerykański 
miał do czynienia podczas kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007 r., a z jego dotkliwy-
mi konsekwencjami musi zmagać się po dzień dzisiejszy. Powodem silnego uzależnienia kondycji 
branży od sytuacji ekonomicznej kraju jest przede wszystkim fakt, iż podczas spowolnienia go-
spodarczego liczba oraz wartość transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości znacząco spada, 
co wpływa na zmniejszoną liczbę nowo zawartych umów ubezpieczenia, a tym samym spadek 
przypisu składki. Jednocześnie w przypadku ubezpieczenia w wariancie zabezpieczającym wie-
rzytelności hipoteczne kredytodawcy problemy ubezpieczonych podmiotów ze spłatą kredytu 
hipotecznego, a w konsekwencji ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczy-
ciela, pojawiają się w większości w czasie spowolnienia gospodarczego22. Mimo przejściowych 
problemów w okresie kryzysu finansowego już w roku 2009 r. sektor title insurance odnotował 
ponad pięciokrotnie niższą stratę na działalności operacyjnej (zmiana z 711 mln dol. w 2008 r. do 

19 A. Saniewski, M. Wydra, op. cit., s. 137.
20 Ibidem, s. 138.
21 ALTA, op. cit., s. 4.
22 A. Saniewski, M. Wydra, op. cit., s. 136.
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129,5 mln dol. w roku następnym), a także znaczący spadek kosztów operacyjnych (z 10,8 mld 
dol. w 2008 r. do 9,7 mld dol. w 2009 r.)23. 

Ostatnie lata były okresem wzrostów. Branża zanotowała w pierwszym półroczu 2015 r. 
wzrost składki przypisanej o 16,4 punktów procentowych w stosunku do tego samego okresu 
roku poprzedniego – głównie ze względu na wzrost aktywności na rynku mieszkaniowym (za-
kup i refinansowanie), który poprzedzało bezpośrednio ostre spowolnienie sprzedaży na rynku 
nieruchomości w pierwszej połowie 2014 r., na co znaczący wpływ miały trudne warunki atmos-
feryczne notowane w USA w tamtym okresie24. Dane rynkowe świadczą ogółem o wzmocnieniu 
już silnej kondycji finansowej sektora ubezpieczeń TI w Stanach Zjednoczonych.

Branża ubezpieczeń TI wyróżnia się pewnymi właściwościami niespotykanymi w innych ty-
pach ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Warto wspomnieć, iż ubezpieczenie TI zaliczane 
jest do grupy tzw. loss prevention insurance, czyli takich, których rola skupia się na zapobieganiu 
wystąpienia strat w majątku ubezpieczonego podmiotu25. W przypadku ubezpieczenia TI przed 
zawarciem umowy firmy ubezpieczeniowe przeprowadzają dokładny audyt stanu prawnego 
nieruchomości, stąd też obsługa ubezpieczenia generuje znacząco wyższe koszty operacyjne po 
stronie ubezpieczyciela – w latach 1975–2003 średni wskaźnik kosztów operacyjnych kształto-
wał się na poziomie 92,2% dla ubezpieczenia TI oraz, dla przykładu, 28,1% dla ubezpieczenia 
nieruchomości26. Odmiennie kształtuje się poziom odszkodowań wypłacanych przez ubezpie-
czycieli – w latach 1970–2003 średnia szkodowość (ang. loss ratio – stosunek sumy wypłaconych 
odszkodowań i świadczeń do składki przypisanej) kształtowała się dla ubezpieczenia TI na pozio-
mie 6,3%, a dla ubezpieczenia nieruchomości – 70,8%27.

1.4. Funkcjonowanie ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w Polsce
Mimo dynamicznego rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce nadal trudno mówić o faktycznej 

obecności ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w ofercie polskich towarzystw. Je-
dynym polskim ubezpieczycielem, który włączył „pomocniczy” produkt do swojej oferty jest 
TU Europa S.A. Niemniej polscy klienci, w szczególności instytucjonalni, mają dostęp do oferty 
zagranicznych ubezpieczycieli prowadzących działalność ubezpieczeniową w Polsce (lecz niepo-
siadających swoich oddziałów na terenie kraju) w ramach swobody świadczenia usług. 

1.4.1. Konstrukcja ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości na gruncie prawa 
polskiego

Na gruncie prawa polskiego ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości zaliczane jest do 
kategorii ubezpieczeń majątkowych, których przedmiotem, zgodnie z treścią art. 821 k.c., może 
być „każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu”28. 
Ubezpieczenie TI należy zatem do działu II („Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia 
majątkowe”), grupy 16 („Ubezpieczenia ryzyk finansowych”) załącznika do ustawy o działalności 

23 A.M. Best Company, Results Partially Recover in 2009 and 2010; Job Market to Influence 2011, Best’s Special 
Report, New Jersey 2010, http://www.alta.org/images/PDF/10-12-15_AM_Best_Report.pdf, s. 1.
24 A.M. Best Company, A.M. Best Special Report: U.S. Title Insurance Sector Remains Profitable Amid Regulatory 
Uncertainty, Oldwick 2015, http://www.businesswire.com/news/home/20151007006332/en/A.M.-Special-Re-
port-U.S.-Title-Insurance-Sector.
25 A.M. Best Company, Results Partially…, op. cit., s. 10.
26 A. Saniewski, M. Wydra, op. cit., s. 134.
27 Ibidem, s. 132.
28 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
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ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej29. Jak wskazano wcześniej, zasadniczym przedmiotem ubez-
pieczenia TI są straty finansowe, jakie mogą wystąpić wskutek zaistnienia wad tytułu prawnego 
nieruchomości lub ustanowionych na nim praw osób trzecich, zatem najwłaściwszym będzie 
zaliczenie go do najszerszej pojęciowo kategorii grupy 16 – „Ubezpieczenia innych strat finan-
sowych”. Niemniej, jak zauważają J. Kukiełka i D. Poniewierka, nie oznacza to automatycznie 
zakwalifikowania ubezpieczenia TI do powszechnie stosowanego w praktyce ubezpieczenio-
wej terminu „ubezpieczenia finansowe”30. Zdaniem autorów ubezpieczenie wykazuje pewne 
cechy przypisywane ubezpieczeniom finansowym, np. konieczność indywidualnego podejścia 
przy ocenie i wycenie ryzyka ubezpieczeniowego, mimo to nie może zostać zaliczone do tej ka-
tegorii ubezpieczeń, która w wąskim rozumieniu odnosi się do pokrywania strat finansowych 
wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez kontrahenta zobowiązania 
umownego.

Charakter tytułu prawnego będzie kształtował się odmiennie w zależności od tego, z jakiego 
prawa podmiotowego odnoszącego się do nieruchomości wynika: bezwzględnego (własność, 
użytkowanie wieczyste), ograniczonego prawa rzeczowego (służebność, hipoteka itp.) bądź usta-
nowionego przez zapisy umowy zainteresowanych stron (najem, dzierżawa itp.), a także jakiego 
rodzaju nieruchomości dotyczy (gruntowej, budynkowej czy lokalowej (art. 46 k.c.)31. Natomiast 
czynniki determinujące powstanie wady prawnej zostały sformułowane w art. 556 § 2 k.c. do-
tyczącym wady prawnej rzeczy sprzedanej i stanowią je sytuacje, w których „rzecz sprzedana 
stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej”. Wówczas 
mamy do czynienia z pojawieniem się odpowiedzialności sprzedającego względem kupującego 
(rękojmia za wady, w tym wady prawne – art. 556–576 k.c.). 

Jak wskazuje K. Malinowska, istotne z perspektywy polskiego ustawodawstwa jest rozróż-
nienie pomiędzy nieważnością a bezskutecznością czynności prawnej32. Nieważność czynności 
prawnej charakteryzuje się tym, iż dana czynność nie wywołuje skutków prawnych zamierzo-
nych przez strony i wymaga całkowitego powtórzenia czynności w sposób niewadliwy33. W tym 
przypadku ochrona (pierwszego) kupującego nieruchomość wynikająca z rękojmi za wady rze-
czy sprzedanej lub z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych nie będzie miała zastosowania. 
Natomiast bezskuteczność czynności prawnej – w przeciwieństwie do nieważności – nie powo-
duje, iż dana czynność prawna jest nieważna. Wywołuje ona określone skutki prawne, jednak 
ostateczny kształt tej czynności zależy od zaistnienia określonego zdarzenia34. Zatem nieważność 
czynności w przypadku przeniesienia tytułu prawnego do nieruchomości nie może być trak-
towana jako wada prawna sensu stricto. Wystąpi ona w sytuacji zaistnienia bezskuteczności 
czynności prawnej, która jednocześnie nie pozbawia możliwości nabycia tytułu prawnego do 
nieruchomości. Może wydawać się zatem, iż ochrona w zakresie ubezpieczenia TI, obejmująca 
sytuacje zaistnienia nieważności czynności przeniesienia tytułu prawnego do nieruchomości, 
byłaby potencjalnie trudniejsza do zaakceptowania przez polskie zakłady ubezpieczeń35. 

29 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844). 
30 J. Kukiełka, D. Poniewierka, Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia transakcji 
kredytowych, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz–Warszawa 2003, s. 21–22.
31 K. Malinowska, op. cit., s. 54–55.
32 Ibidem, s. 56–57.
33 Przykładem czynności prawnej uznanej za nieważną jest czynność sprzeczna z ustawą albo mająca na celu 
obejście ustawy, a także czynność dokonana przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych.
34 Na przykład spełnienia wymogu uzyskania zgody osoby trzeciej w celu dokonania czynności prawnej.
35 K. Malinowska, op. cit., s. 57.
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Jak wspomniano, produkt pomocniczy względem ubezpieczenia tytułu prawnego do nierucho-
mości proponuje na polskim rynku jedynie TU Europa S.A. Sama nazwa produktu – Ubezpieczenie 
tytułu prawnego i wad prawnych nieruchomości – jest dosyć myląca i nie wskazuje na jego wła-
ściwą przynależność do grupy 17 działu II, tj. ubezpieczeń ochrony prawnej, a nie do ubezpieczeń 
ryzyk finansowych (grupa 16), do której zaliczylibyśmy ubezpieczenie TI sensu stricto. Przedmio-
tem ubezpieczenia jest więc ochrona prawna dochodzonych przed sądem lub innym organem 
interesów ubezpieczonego, któremu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości. Produkt ofero-
wany jest w ramach bancassurance oraz jedynie w formie ubezpieczenia grupowego. 

1.4.2. Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości w świetle oferty zagranicznych 
zakładów ubezpieczeń

Poniżej przybliżono działalność trzech zagranicznych zakładów ubezpieczeń świadczących 
ochronę ubezpieczeniową w ramach sektora title insurance, obecnych na rynku ubezpieczenio-
wym w Polsce.

� Secure Legal Title Limited
Firma ubezpieczeniowa powstała niedawno, bo w drugiej połowie 2012 r., jako licencjono-

wany podmiot działający w ramach rynku Lloyd’s of London. Secure Legal Title kieruje swoją 
ofertę ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości zarówno do podmiotów inwestujących 
w nieruchomości, jak i banków udzielających kredytów hipotecznych oraz pozostałych podmio-
tów zainteresowanych z różnych względów transakcjami na rynku nieruchomości komercyjnych 
(m.in. radców prawnych, brokerów ubezpieczeniowych, banków inwestycyjnych, doradców rynku 
nieruchomości czy emitentów papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką na nierucho-
mościach)36. Głównymi klientami firmy są duże podmioty przeprowadzające transakcje, których 
przedmiotem są m.in. centra handlowe, biurowce, hotele, których wartość przekracza 10 mln 
euro. Jak wskazuje sam ubezpieczyciel, w Polsce firma współpracuje najintensywniej z kance-
lariami prawniczymi obsługującymi transakcje nabycia tytułów prawnych do nieruchomości, 
jednocześnie wykazuje chęć zwiększenia współpracy z polskimi brokerami ubezpieczeniowymi, 
a tym samym przybliżenia im problematyki ubezpieczenia title insurance37.

� First Title Insurance plc
Ubezpieczyciel jest zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii spółką zależną grupy First American 

Financial Corporation, czyli jednego z największych amerykańskich, a zarazem światowych 
ubezpieczycieli zajmujących się tą formą biznesu. Oferta przygotowana dla krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej obejmuje ochronę ubezpieczeniową z zakresu title insurance w wariancie 
owner’s policy i lender’s policy lub wspólną dla obu podmiotów, w odniesieniu do transakcji 
przeniesienia tytułu prawnego nieruchomości komercyjnych. Ubezpieczyciel współpracuje 
z wieloma podmiotami obsługującymi lub dokonującymi obrotu na rynku nieruchomości, tj. kan-
celariami prawniczymi, doradcami rynku nieruchomości czy deweloperami. Koszt ubezpieczenia 
plasuje się w przedziale 0,15–1% sumy ubezpieczenia, w zależności od rodzaju ryzyka ubez-
pieczeniowego oraz wartości przeprowadzonej transakcji38. Wszystkie polisy ubezpieczenia TI 

36 Secure Legal Title Limited, Frequently Asked Questions About Legal Indemnity and Title Insurance,
http://www.securelegaltitle.com/FAQ.html.
37 J.-B. Wurm, J. S. Peck, op. cit., s. 22.
38 First Title Insurance plc, Central and Eastern European Title Insurance Solutions, http://www.firsttitle.eu/me-
dia/758/CEE-First-Title-Overview.pdf.
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zawierają klauzulę automatycznego pokrycia kosztów ochrony prawnej. Swoją siedzibę w War-
szawie posiada First Title Poland sp. z o.o., aktywny od 2006 r. podmiot wspierający działalność 
firmy w branży TI na terenie Polski.

W 2007 r. First Title Insurance plc uczestniczył w przeprowadzeniu transakcji zbycia prawa 
własności do nieruchomości stanowiącej kompleks biurowo-hotelowy w centrum Warszawy, 
w którym prowadzi działalność m.in. Hotel Marriott. Wartość transakcji, której przedmiotem 
była ubezpieczona nieruchomość, oszacowano na 100 mln dol.39

� Stewart Title Limited
Podmiot jest brytyjską spółką zależną Stewart Title Guaranty Company, jednego z największych 

ubezpieczycieli prowadzących działalność w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak w przypadku 
dwóch pozostałych towarzystw firma w krajach Europy kontynentalnej, w tym Europy Środko-
wo-Wschodniej, świadczy usługi w zakresie ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości 
komercyjnych. Ponadto oferuje tzw. gap coverage, czyli ochronę dla banków udzielających kredy-
tów hipotecznych, świadczoną do momentu, w którym dokonana zostaje rejestracja przeniesienia 
tytułu prawnego do nieruchomości (w tym przypadku hipoteki) w księdze wieczystej40. 

Ubezpieczyciel, jako jedyny z wymienionych, posiada swoje oddziały na terenie kilku miast 
Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. w Warszawie i Pradze), odpowiedzialne za obsługę ubez-
pieczeniową transakcji zawieranych na lokalnych rynkach. W listopadzie 2013 r. Stewart Title 
ubezpieczył nieruchomość komercyjną, jaką jest centrum handlowe Silesia City Center w Kato-
wicach, w związku z transakcją przeniesienia tytułu własności na międzynarodowe konsorcjum 
prowadzone przez Allianz Real Estate, na sumę przekraczającą 400 mln euro. Jak wskazuje sam 
ubezpieczyciel, do końca 2013 r. suma ubezpieczenia nieruchomości przyjęta do ubezpieczenia 
przez Stewart Title w związku z transakcjami przeprowadzanymi w Europie Środkowo-Wschodniej 
wyniosła ponad 10 mld euro.

2. Perspektywy rozwoju ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w Polsce
Przeprowadzenie oceny możliwości implementacji ubezpieczenia tytułu prawnego do nie-

ruchomości do oferty polskich zakładów ubezpieczeń rozpocząć należy od analizy przepisów 
prawa, które determinują konstrukcję umów ubezpieczenia (a zwłaszcza umów ubezpieczenia 
majątkowego) przede wszystkim poprzez zapisy kodeksu cywilnego (tytuł XXVII dział I – „Umowa 
ubezpieczenia” oraz dział II – „Ubezpieczenia majątkowe”).

2.1. Prawo ubezpieczeń w kontekście możliwości wdrożenia ubezpieczenia tytułu prawnego 
do nieruchomości

Pierwszemu zagadnieniu, na które należy zwrócić uwagę, poświęcony jest art. 813 ust. 1 k.c. 
stanowiący, iż: „Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przy-
padku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta 
umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubez-
pieczeniowej”. Przepisy prawa stanowią zatem, iż składkę, którą należy uiścić w przypadku 
zawiązania stosunku ubezpieczenia, oblicza się na podstawie czasu, w jakim ubezpieczyciel 
znajduje się w gotowości do poniesienia odpowiedzialności w sytuacji wystąpienia wypadku 

39 First American Title Insurance Company, First Title Insurance plc Insures Landmark Building in Warsaw, http://
www.firstam.com/news/2007/5504.html.
40 Stewart Title Limited, Products, Services – Europe, http://www.stewarttitlelimited.com/europe.html.
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ubezpieczeniowego i powstania szkody. Oznacza to więc, że okres ubezpieczenia powinien być 
z góry określony przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Powyższa zasada przywodzi automa-
tycznie na myśl wspomnianą wcześniej standardową konstrukcję czasowego zakresu ochrony 
ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości, która w wariancie owner’s policy przewidu-
je odpowiedzialność ubezpieczyciela przez cały okres, w którym właściciel dysponuje tytułem 
prawnym do nieruchomości. Powyższe naturalnie nie jest możliwe do ustalenia przed zawar-
ciem umowy ubezpieczenia, a to oznacza, że wdrożenie ubezpieczenia w tym kształcie (wraz ze 
składką ubezpieczeniową ustaloną w taki sposób) nie byłoby zgodne z obowiązującymi w Polsce 
rozwiązaniami prawnymi. Na rynkach zachodnich składka określana jest przede wszystkim na 
podstawie wysokości sumy ubezpieczenia oraz oceny ryzyka ubezpieczeniowego (konieczny jest 
dogłębny audyt okoliczności prawnych i rynkowych), co okazuje się wystarczające dla ustalenia 
jej w formie jednorazowej na początku okresu ubezpieczenia. Nie jest pobierana dodatkowa 
składka z tytułu zwiększenia ryzyka czy też wznowienia polisy na kolejny okres (do którego po 
prostu nie musi dochodzić). Wydaje się, że w polskim systemie prawnym rozwiązaniem mogłoby 
być zawieranie umów ubezpieczenia tytułu prawnego na z góry określony okres, np. dwu- lub 
kilkuletni, i pobieranie kolejnych składek przy okazji wznowienia polisy. Generowałoby to jednak 
dużo wyższe koszty związane z przeprowadzeniem analizy ryzyka przez ubezpieczyciela, przede 
wszystkim ze względu na fakt, że do tego rodzaju audytu musiałoby dochodzić nie jednorazowo, 
ale dużo częściej. Oznaczać mogłoby to tym samym koszt ubezpieczenia, który byłyby nie do 
zaakceptowania przez ubezpieczającego.

Kolejnym zagadnieniem jest możliwość korekty wysokości składki, co mogą zrobić zarówno 
ubezpieczyciel, jak i ubezpieczający w sytuacji zmiany istotnych okoliczności determinujących 
prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, a co za tym idzie powstania 
szkody (zgodnie z treścią art. 816 k.c.). Oznacza to jednak znowu, że przeniesienie konstrukcji 
ubezpieczenia tytułu prawnego z rynku zachodniego w niezmienionym kształcie i niekorygo-
wanie wysokości składki przez cały okres ubezpieczenia nie byłoby możliwe, bowiem zgodnie 
z przepisami prawa do takiej korekty może dojść w każdym momencie. Niemniej zarówno 
ubezpieczyciel, jak i ubezpieczający mają w takiej sytuacji prawo do wypowiedzenia umowy 
ubezpieczenia w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania zmiany wysokości skład-
ki. Wydaje się, że dużo częściej do korekty składki mogłoby dochodzić ze względu na zmianę 
okoliczności wpływających bezpośrednio na wartość nieruchomości (np. zmiana atrakcyjności 
położenia), rzadziej natomiast w przypadku zmian uwarunkowań prawnych czy rynkowych, któ-
re są często procesami wieloletnimi (np. wzrost świadomości uczestników rynku nieruchomości 
i idąca za nim zwiększona liczba roszczeń reprywatyzacyjnych).

2.2. Zagrożenia dla uczestników rynku nieruchomości wynikające z polskiego systemu 
prawnego

System prawa związanego z obrotem nieruchomościami w Polsce oferuje szereg rozwiązań słu-
żących ochronie interesów nabywców, a także osób trzecich uprawnionych do nieruchomości, 
jednak nie wyeliminował jednocześnie wszystkich zagrożeń, z jakimi kupujący czy kredytują-
cy nieruchomości muszą się nierzadko mierzyć. W części, w której interes szeroko pojętych 
uprawnionych do nieruchomości podlega na gruncie prawa polskiego ograniczonej ochronie, 
upatrywać można szansy rozwoju ubezpieczenia title insurance41. 

41 K. Malinowska, op. cit., s. 60–61.
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2.2.1. Postępowanie wieczystoksięgowe
Działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych uzależnione jest przede wszystkim od 

dobrej wiary nabywcy, która zakłada, że w momencie dokonywania czynności prawnej nie wie-
dział on o niezgodności faktycznego stanu prawnego nieruchomości z prawami ujawnionymi 
w księdze wieczystej (lub z prawami, które nie zostały ujawnione) lub o takiej niezgodności mógł 
się z łatwością dowiedzieć42. Zaleca się zatem dokonanie przez kupującego przynajmniej podsta-
wowego zakresu czynności mających na celu weryfikację stanu prawnego nieruchomości przed 
zawarciem transakcji, jednak zlecenie ich ubezpieczycielowi z pewnością ogranicza możliwość 
wystąpienia nieprawidłowości w tym aspekcie. Niemniej rękojmia ta nie chroni przy nabyciu 
nieruchomości tytułem nieodpłatnym (np. w drodze darowizny), a także nie działa w sytuacji 
zaistnienia nieważności czynności prawnej (np. w wyniku naruszenia norm prawa publicznego 
zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami) oraz w przypadku, w którym dla nie-
ruchomości nie została założona księga wieczysta43. W pewnych sytuacjach, przykładowo we 
wspomnianym powyżej przypadku dokonania zakupu nieruchomości na podstawie nieważnej 
umowy sprzedaży, nabywca może dochodzić roszczeń odszkodowawczych od sprzedającego lub 
notariusza, który taką umowę sporządził, jednak nie pozwoli to na efektywną ochronę intere-
sów inwestora w związku z wieloma innymi rodzajami ryzyka, jakie ponosi przy okazji transakcji 
na rynku nieruchomości44. Co więcej, w przeszłości nie istniał obowiązek ujawniania w księdze 
wieczystej prawa dożywocia45, a brak stosownego wpisu nie umożliwi objęcia nabywcy ochroną 
z tytułu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Za najważniejsze zagrożenie ze strony polskiego systemu prawnego do tej pory uważano zbyt 
długi okres oczekiwania na wpis prawa własności do księgi wieczystej, będący zabezpiecze-
niem kredytu hipotecznego i obrotu gospodarczego. Okres ten mógł wahać się od kilkunastu 
dni do kilku miesięcy. W rekomendacji z dnia 15 stycznia 2010 r. Związku Banków Polskich 
podkreślano, iż: „obecnie odnotowuje się przypadki wykorzystywania ww. słabości krajowego 
systemu prawnego, co przyczyniło się do pewnych strat osób zaangażowanych w proces obro-
tu gospodarczego na rynku nieruchomości”46. Niemniej dane statystyczne publikowane przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości wskazywały stopniową poprawę w zakresie czasu trwania postę-
powań wieczystoksięgowych. W 2008 r. wskaźnik pozostałości (tzw. trwałości postępowania) 
w przypadku ewidencji prowadzonej w księgach wieczystych wynosił średnio 1,9 miesiąca, 
w 2011 r. średnio 0,8 miesiąca, natomiast w 2012 r. już średnio 0,6 miesiąca47. W ostatnim czasie 
na znaczącą poprawę sprawności postępowań wieczystoksięgowych miał niewątpliwie wpływ 
stopniowy proces informatyzacji ksiąg wieczystych. Od dnia 18 listopada 2015 r. wprowadzony 
został obowiązek inicjowania postępowania wieczystoksięgowego drogą elektroniczną, czego 

42 Ibidem, s. 61.
43 A. Saniewski, M. Wydra, op. cit., s. 145.
44 BSJP i ProDevelopment, Czy nadal warto inwestować w nieruchomości w Polsce?, http://www.arna.pl/pol-
ski/_media/2008/10/081010_RAPORT_Nieruchomosci_pl_en_ASz.pdf, s. 39.
45 W myśl art. 910 § 2 k.c. „W razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia nabywca ponosi także 
osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, chyba że stały się wymagalne w czasie, kiedy 
nieruchomość nie była jego własnością”. 
46 Związek Banków Polskich, Rekomendacje dotyczące niezbędnych działań dla poprawy sytuacji w obszarze bu-
downictwa mieszkaniowego, 3. edycja, http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/finan-
sowanie_nieruchomosci/publikacje/2010_01_21_REKOMENDACJE_mieszkaniowe_ZBP.pdf, s. 21.
47 Ministerstwo Sprawiedliwości, Informacja Statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszech-
nych oraz o więziennictwie. Ewidencja spraw w sądach powszechnych według działów prawa i instancyjności 
w 2011 i 2012 roku, http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2012/, s. 25.
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skutkiem jest znaczne usprawnienie postępowań, a co za tym idzie wzrost bezpieczeństwa ob-
rotu na rynku nieruchomości – od tej pory po dokonaniu czynności notarialnej (nie później niż 
w dniu sporządzenia aktu) notariusz zobowiązany jest złożyć wniosek o dokonanie wpisu w księ-
dze wieczystej za pośrednictwem systemu informatycznego. Złożenie wniosku o wpis w księdze 
wieczystej przez notariusza jest równoznaczne za złożeniem wniosku przez stronę czynności no-
tarialnej48.

We wspomnianej rekomendacji Związku Banków Polskich podniesiono również problem po-
legający na tym, że kupujący sprawdzają stan prawny nieruchomości, a dokładniej jej księgi 
wieczystej, nie w dniu podpisania aktu notarialnego, lecz najczęściej na kilka dni przed pod-
pisaniem umowy sprzedaży. Podobnie kredytodawcy udzielający kredytów hipotecznych nie 
wymagają przed wypłatą kredytu dostarczenia wypisu z księgi wieczystej z dnia podpisania umo-
wy notarialnej. Istnieje zatem możliwość dokonania przez sprzedającego (lub kredytobiorcę) 
w ciągu tych kilku dni zmian w stanie prawnym nieruchomości i ich zatajenia przed kupującym 
(lub kredytodawcą), co naturalnie będzie rodziło odpowiedzialność cywilnoprawną względem 
nabywającego, jak również konieczność złożenia przez niego pozwu oraz poniesienia kosztów 
postępowania sądowego, aby mógł dochodzić swoich roszczeń49.

2.2.2. Historyczne uwarunkowania własności prywatnej w Polsce
Duże znaczenie w kontekście zagrożeń płynących z polskiego systemu prawnego mają 

historyczne uwarunkowania własności prywatnej. Kwestia ta dotyczyć może roszczeń reprywa-
tyzacyjnych ze strony osób pokrzywdzonych, które po II wojnie światowej bezprawnie utraciły 
mienie, w tym roszczeń spadkobierców obywateli polskich narodowości żydowskiej, którzy zmar-
li w czasie II wojny światowej50. Problematyczne mogą okazać się również nieruchomości, które 
zostały wywłaszczone ma mocy kolejnych ustaw o gospodarce nieruchomościami. W przypad-
ku tych nieruchomości, których cel publiczny wywłaszczenia nie został zrealizowany, poprzedni 
właściciele mogą ubiegać się o ich zwrot w naturze. Zdarza się jednak, iż Skarb Państwa (lub 
jednostki samorządu terytorialnego), który nie zrealizował celu publicznego wywłaszczenia, 
sprzedaje nieruchomość gruntową dalszym inwestorom, nie informując o tym poprzednich wła-
ścicieli. Warto zauważyć, iż taka umowa sprzedaży może zostać uznana za nieważną, co wyłącza 
możliwość objęcia nabywcy ochroną z tytułu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych51. Szcze-
gólnym przypadkiem regulacji prawnej, która do dnia dzisiejszego zaburza harmonijny rozwój 
Warszawy, zarówno w sferze inwestycji publicznych, jak i w sektorze prywatnym, był uchwalony 
w 1945 r. tzw. dekret warszawski52. Na podstawie dekretu na własność m.st. Warszawy przeszły 
wszystkie grunty leżące wówczas w granicach administracyjnych miasta. Poprzedni właściciele 

48 A. Kościółek, Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 14.
49 A. Saniewski, M. Wydra, op. cit., s. 145.
50 Podobnie dzieje się w przypadku osób przesiedlonych czy nieruchomości pozostawionych przez emigrantów, 
w przypadku których Skarb Państwa, przejmujący nieruchomość, nie zadbał o uregulowanie jej stanu prawnego. 
Podobny przebieg miała słynna już sprawa Agnes Trawny – pochodzącej z Mazur i mieszkającej od ponad 30 lat 
w Niemczech kobiety, która wyjeżdżając z Polski, pozostawiła swój dom rodzinny. Przez lata figurowała w księdze 
wieczystej jako właścicielka, a gmina nie zadbała o usunięcie jej nazwiska z księgi wieczystej, przejmując nieru-
chomość w latach 70., co stało się podstawą do wystąpienia przez Agnes Trawny z roszczeniem o zwrot domu. 
Udało się jej to jako pierwszemu cudzoziemcowi, który ubiegał się o odzyskanie nieruchomości przed polskim 
sądem.
51 J. Kalecińska-Rossi et al., Przed transakcją nie brak problemów, „Dziennik Gazeta Prawna” 2013, nr 116, s. C5.
52 Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. 
nr 50, poz. 279).
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zostali uprawnieni do złożenia wniosku o przyznanie im prawa wieczystej dzierżawy (z czynszem 
symbolicznym) lub prawa zabudowy (za symboliczną opłatą) w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia 
w posiadanie gruntów przez gminę. Miasto miało obowiązek uwzględnić wniosek, jeżeli nie stał 
on w sprzeczności z przeznaczeniem gruntu określonym w planie zabudowy. Z początkiem lat 90. 
zaczęło spływać ze strony następców prawnych poprzednich właścicieli coraz więcej ponownych 
wniosków, które wcześniej nigdy nie zostały rozpatrzone, jak również rosła liczba postępowań 
o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych o odmowie przyznania własności cza-
sowej (lub prawa użytkowania wieczystego)53. Co istotne, ostateczne decyzje o stwierdzeniu 
nieważności orzeczeń powodują przywrócenie własności nieruchomości dawnym właścicielom 
lub ich następcom prawnym, a do rozpatrzenia pozostają wnioski o przyznanie im – już w obec-
nym systemie prawnym – prawa użytkowania wieczystego.

Do dziś otwarta jest zatem spora liczba postępowań w związku ze złożeniem ponownych wnio-
sków lub odwołań od negatywnych orzeczeń organów administracyjnych, a ich liczba z roku na 
rok rośnie. Kwestia ta nie dotyczy tylko Warszawy, w której zanotowano rekordowe 3500 rosz-
czeń byłych właścicieli i ich spadkobierców o zwrot nieruchomości „podekretowych” na koniec 
2013 r.54 Z podobnymi problemami muszą radzić sobie inne polskie miasta, jak Kraków55, Poznań 
czy Łódź. W 2015 r. Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o rozpoczęciu szacowania 
roszczeń reprywatyzacyjnych, a także kosztów, jakie państwo musiałoby ponieść w związku z ich 
zaspokojeniem. O wsparcie w przeprowadzeniu wyliczeń resort zwrócił się do GUS. 

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż warunkiem koniecznym objęcia ochroną wynikającą 
z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych jest dobra wiara nabywcy, której uznanie może 
być uzależnione – w szczególności w odniesieniu do inwestorów – od profilu prowadzonej dzia-
łalności czy wiedzy z zakresu rynku nieruchomości, co sprawia, iż nie gwarantuje ona w pełni 
bezpieczeństwa transakcji, rozumianego jako nabycie nieruchomości w sposób ważny56.

2.3. Potencjalni odbiorcy ubezpieczenia tytułu prawnego w Polsce
Na dalszym etapie rozważań na temat perspektyw rozwoju ubezpieczenia tytułu prawnego do 

nieruchomości należy poddać analizie grupy klientów potencjalnie zainteresowanych tego typu 
ochroną. Transakcje zachodzące na rynku nieruchomości różnią się między sobą w zależności od 
specyfiki czy rodzaju nieruchomości, których dotyczą, a w konsekwencji generują inne rodzaje 
ryzyka, z którym poszczególni uczestnicy rynku muszą się zmierzyć. Zatem grupy potencjalnych 
klientów mogą decydować się na wybór rozwiązania, jakim jest ubezpieczenie TI, kierując się 
różnymi pobudkami. 

53 Jak informuje m.st. Warszawa na swojej oficjalnej stronie, dawni właściciele lub ich następcy prawni, głównie 
w latach 1948–1949, złożyli ok. 17 000 wniosków, z czego w latach 50., 60. i 70. większość z nich została rozpa-
trzona odmownie. Co więcej, do 1967 r. pozytywnie rozpatrzono jedynie 303 z rozpoznanych 7553 wniosków. 
Do 2007 r. uwzględniono ich ponad 2000, jednak do rozpatrzenia wciąż pozostawało ok. 2000 wniosków doty-
czących nieruchomości zabudowanych.
54 T. Żółciak, Reprywatyzacja ogołaca samorządy, „Dziennik Gazeta Prawna” 2013, nr 236, s. A3.
55 Jak wnosi T. Żółciak, w Krakowie na koniec 2013 r. prowadzonych było ok. 1000 spraw dotyczących roszczeń 
byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, do których dochodzi średnio ok. 80 spraw rocznie. Dodatko-
wo prowadzonych jest ok. 400 postępowań o unieważnienie decyzji administracyjnych będących w przeszłości 
podstawą przejścia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub miasta.
56 K. Malinowska, op. cit., s. 62.
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2.3.1. Nabywcy nieruchomości – klienci indywidualni
Klienci kupujący działki lub nieruchomości mieszkaniowe narażeni są głównie na ryzy-

ko oszustwa lub nadużycia ze strony sprzedającego nieruchomość, co tłumaczone jest tym, 
iż w przypadku tego typu transakcji analiza stanu prawnego nieruchomości przeprowadzana 
jest najczęściej zaledwie na kilka dni przed podpisaniem aktu notarialnego. Niemniej zwykle 
klienci indywidualni dokonują zakupu nieruchomości od innych osób fizycznych, co sprawia, że 
ocena jej stanu prawnego jest względnie mało skomplikowana, a taka transakcja co do zasady 
wiąże się z mniejszym ryzykiem, niż ma to miejsce w przypadku zawierania transakcji przez in-
westorów na rynku nieruchomości komercyjnych57. Mimo to, jak wskazuje praktyka, na rynku 
obrotu nieruchomościami regularnie dochodzi do sytuacji, w których z powodu nieuczciwe-
go i zamierzonego działania sprzedającego niedoszły właściciel traci znaczne środki finansowe 
przeznaczone na zakup nieruchomości. Dobrym przykładem są oszustwa, w których dochodziło 
do sprzedaży lokali przez ich najemców lub sytuacje, w których właściciele byli w stanie za-
wrzeć transakcje sprzedaży nieruchomości nawet kilkakrotnie w ciągu jednego dnia – zmieniali 
się tylko notariusze i nabywcy58. Dostępność ubezpieczenia TI mogłaby zwiększyć poczucie bez-
pieczeństwa wśród klientów indywidualnych, podobnie jak dzieje się to w przypadku rosnącej 
popularności mechanizmu typu escrow59. 

2.3.2. Nabywcy nieruchomości – inwestorzy instytucjonalni
Nabywcy nieruchomości komercyjnych zwykle dokonują transakcji z innymi podmiotami 

komercyjnymi, jak również jednostkami samorządu terytorialnego, a nieruchomości będą-
ce przedmiotem transakcji często składają się z wielu działek, których stan prawny nie został 
uregulowany. Wiąże się to z potrzebą przeprowadzenia dokładnego audytu stanu prawnego, 
w szczególności w związku z milionowymi inwestycjami w nieruchomości, którym zagrażają np. 
roszczenia reprywatyzacyjne60. Głównie z tytułu tego typu zagrożeń pierwsze duże przedsię-
biorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce zaczęły korzystać z ochrony, jaką daje 
ubezpieczenie TI61. W ramach działań ubezpieczyciela mających na celu ocenę ryzyka ubezpie-
czeniowego oraz wydanie decyzji o przyjęciu go do ubezpieczenia (a także ustalenia wysokości 
składki, jaką ubezpieczający miałby uiścić), zakład ubezpieczeń przeprowadza analizę stanu 
prawnego nieruchomości, co może również służyć uświadomieniu ubezpieczającemu istnieją-
cych zagrożeń związanych z inwestycją w nieruchomość, a także uchronić go przed ewentualną 
nietrafioną decyzją62.

2.3.3. Sprzedający nieruchomości
Sprzedającym również służy szczegółowa analiza stanu prawnego nieruchomości. Z jednej 

strony pozwala ona na identyfikację problemów oraz rozwiązanie ich przed planowaną transak-
cją, z drugiej strony sporządzony raport może stanowić załącznik do oferty sprzedaży, bowiem 

57 A. Saniewski, M. Wydra, op. cit., s. 139.
58 Ibidem, s. 147–148.
59 T. Baum, A. Duma, Title Insurance – ubezpieczenie tytułu prawnego i wad prawnych nieruchomości, „Nieru-
chomości” 2013, nr 1, s. 14
60 A. Saniewski, M. Wydra, op. cit., s. 139.
61 Ryzyko wystąpienia roszczeń reprywatyzacyjnych było głównym powodem zawarcia umowy ubezpieczenia TI 
w przypadku przeniesienia na nowego właściciela tytułu prawnego do centrum handlowego Silesia City Center 
w Katowicach.
62 T. Baum, A. Duma, op. cit., s. 15.
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bez wątpienia za nieruchomości z uporządkowanym stanem prawnym można oczekiwać wyższej 
ceny na rynku. Co więcej, przed rozpoczęciem negocjacji sprzedający jest w stanie zainteresować 
większą grupę potencjalnych kupujących, jeżeli zadbał o rozwiązanie wcześniej zidentyfikowanych 
problemów prawnych. Należy zatem odpowiednio przygotować się do sprzedaży nieruchomo-
ści, gromadząc zestaw niezbędnych dokumentów, których wymagają lub wymagać mogą agenci 
nieruchomości, doradcy prawni, notariusze, kupujący wraz z doradcami prawnymi i techniczny-
mi, jak i kredytodawca udostępniający kapitał na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Zaleca 
się zatem przeprowadzenie audytu prawnego (również pod względem podatkowym), technicz-
nego (np. jeśli nieruchomość podlega podziałowi przed sprzedażą), na środowiskowym kończąc 
(badając tym samym, czy wystąpiło np. zanieczyszczenie nieruchomości ponad dopuszczalne 
normy)63. Przeprowadzenie analizy prawnej przez ubezpieczyciela, a następnie zabezpieczenie 
przyszłego właściciela przed ryzykiem związanym z tytułem prawnym zlecane jest zatem również 
przez sprzedających (którzy mogą wystąpić w roli ubezpieczającego), co niewątpliwie wpływa 
na usprawnienie zawierania transakcji na rynku nieruchomości64.

Dla inwestorów, zarówno nabywających, jak i sprzedających nieruchomości, którzy działają 
w międzynarodowym środowisku inwestycyjnym, ubezpieczenie TI usprawnia poddanie nie-
ruchomości wyczerpującej analizie pod względem prawnym (jako część tzw. due diligence), 
z uwzględnieniem różnic wynikających z regulacji prawnych czy bariery językowej. Co więcej, 
w świetle rosnącego zainteresowania pośrednim lokowaniem kapitału na rynku nieruchomości, 
fundusze typu REIT (ang. Real Estate Investment Trusts) również mogą korzystać ze specjalnie 
dopasowanej do ich rodzaju działalności ochrony, jaka wynika z ubezpieczenia title insurance 
(taki wariant ubezpieczenia posiada w swojej ofercie m.in. Stewart Title Limited)65.

2.3.4. Doradcy rynku nieruchomości, radcy prawni, deweloperzy
Z rozwiązania, jakim jest ubezpieczenie TI, korzystać mogą również pozostali uczestnicy ryn-

ku nieruchomości. Doradcy rynku nieruchomości, którzy zadbali na wczesnym etapie transakcji 
o objęcie ochroną ubezpieczeniową swojego klienta, zwiększają jego szanse na otrzymanie 
kredytu hipotecznego. Co więcej, w niektórych stanach USA, to doradca prawny rynku nieru-
chomości (ang. real estate attorney) jest odpowiedzialny za sfinalizowanie umowy sprzedaży, co 
wiąże się z koniecznością uprzedniego wydania przez niego opinii dotyczącej stanu prawnego 
nieruchomości. Ubezpieczenie TI jest w stanie pokryć szerszy zakres ryzyka związanego z tytu-
łem prawnym do nieruchomości, niż dzieje się to w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej zawodowej doradcy prawnego. Ponadto także deweloperzy mogą zminimalizować 
negatywne skutki opóźnień w realizacji projektu inwestycyjnego, jeżeli zawczasu skorzystają 
z ochrony ubezpieczenia TI. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa (względnie sprawnie) koszty 
ochrony prawnej, w tym ugodowego rozstrzygnięcia sporu, w przypadku wystąpienia roszczeń 
osób trzecich, przeprowadza title search (proces analizowania dokumentów w celu ustalenia 
zarówno obecnego, jak i historycznego statusu nieruchomości w zakresie prawa własności), 
a także zapewnienia ustanowienia hipoteki w sposób skuteczny i egzekwowalny. Wszystko to 
sprawia, iż projekt inwestycyjny staje się atrakcyjniejszy i bezpieczniejszy do sfinansowania 

63 J. Kalecińska-Rossi et al., Przygotowania do sprzedaży nieruchomości przenoszą się do sieci, „Dziennik Gazeta 
Prawna” 2013, nr 116, s. C4.
64 ALTA, op. cit., s. 4
65 J.-B. Wurm, Title insurance: a Recent Innovation in Risk Management, (w:) K. Jajuga, Z. Krysiak, Credit Risk 
of Mortgage Loans – Modelling and Management, Polish Bank Association 2005, s. 366.
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przez kredytodawcę66. Korzystne rozwiązanie dla deweloperów stanowi rozszerzenie klasyczne-
go wariantu ubezpieczenia TI o możliwość przeniesienia polisy ubezpieczeniowej na nabywców 
poszczególnych nieruchomości (np. mieszkań) w ramach realizowanego przedsięwzięcia (tzw. 
splinter policy), co zwiększa atrakcyjność oferty deweloperskiej67. 

2.3.5. Banki udzielające kredytów hipotecznych
Dwiema głównymi korzyściami płynącymi z ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości 

dla banków udzielających kredytów hipotecznych są68:
Zapewnienie, że hipoteka została ustanowiona w sposób skuteczny i że jest egzekwowal-� 
na. Istnieje ryzyko, iż błędy lub przeoczenia, które wystąpiły w trakcie procedury udzielania 
kredytu hipotecznego (np. błędne ustanowienie hipoteki kaucyjnej69 poprzez podanie złego 
numeru umowy kredytowej we wniosku o ustanowienie hipoteki) lub dokonywania reje-
stracji hipoteki w księdze wieczystej, mogą wpłynąć na podważenie skuteczności hipoteki 
oraz pojawienie się problemów w razie wszczęcia ewentualnej egzekucji z nieruchomości. 
Gwarancja obejmuje również sytuacje, w których kredytobiorca zaciąga kredyt w sposób 
nieuczciwy, np. wyłudza go, wykorzystując do tego cudzą tożsamość, lub nie posiada zdol-
ności do zaciągania zobowiązań.
Zapewnienie, że hipoteka została ustanowiona w księdze wieczystej z pierwszeństwem � 
w stosunku do innych praw. Ochrona dotyczy sytuacji zaistnienia innych obciążeń finanso-
wych, które okażą się nadrzędne w stosunku do prawa rzeczowego przysługującego kredy-
todawcy, np. w przypadku naruszenia tytułu prawnego do nieruchomości w wyniku ogłosze-
nia upadłości przez sprzedającego. Wówczas nabywca traci tytuł prawny, a bank udzielający 
kredytu na zakup nieruchomości jest zmuszony przez wiele lat bronić na drodze sądowej 
prawa do wszczęcia egzekucji z hipoteki ustanowionej na swoją rzecz70.

Dużą zaletą ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości dla banków jest przejęcie przez 
ubezpieczyciela ryzyka związanego z długotrwałym procesem rejestracji hipoteki w księdze wie-
czystej. Od momentu zgłoszenia wniosku o ustanowienie hipoteki do jej rzeczywistego wpisu 
w księdze wieczystej może upłynąć nawet kilka miesięcy, co rodzi ryzyko rozpatrzenia wniosku 
banku w terminie późniejszym w stosunku do wniosku złożonego przez inny podmiot, a tym 
samym pozbawienia banku pierwszeństwa w razie ewentualnego dochodzenia roszczeń z ob-
ciążonej nieruchomości71. Obecnie banki zawierają umowy tzw. ubezpieczenia pomostowego, 
które chroni przed ryzykiem kredytowym, jednak ubezpieczenie to ma charakter tymczasowy, 
bowiem ochrona wygasa z momentem uprawomocnienia się wpisu do hipoteki. Ponadto ubez-
pieczenie to nie zapewnia ochrony w przypadku oszustwa lub innych błędów, które miały wpływ 
na proces rejestracji, a także w związku z wadliwym tytułem prawnym poprzednich właścicie-
li72.

Ubezpieczenie TI odegrało znaczącą rolę w rozwoju amerykańskiego rynku obligacji hipo-
tecznych (MBS – ang. mortgage-backed securities). W Stanach Zjednoczonych ubezpieczenie 

66 ALTA, op. cit., s. 7.
67 R. Skowron, 2008b, Title insurance – ochrona inwestycji, „Gazeta Bankowa” 2008, nr 32, s. 46.
68 J. Bąkowski, op. cit., s. 48–49.
69 Instytucja hipoteki kaucyjnej została zniesiona dnia 20 lutego 2011 r. w związku z nowelizacją ustawy o księ-
gach wieczystych i hipotece.
70 A. Saniewski, M. Wydra, op. cit., s. 146–147.
71 J. Bąkowski, op. cit., s. 50.
72 T. Baum, A. Duma, op. cit., s. 15.
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title insurance stało się instrumentem powszechnie wykorzystywanym na długo przed tym, nim 
w drugiej połowie lat 80. XX w. w kraju tym na dobre rozwinęły się procesy sekurytyzacji, natu-
ralnie więc ubezpieczenie TI stało się standardowym produktem przy okazji zawierania transakcji 
tego typu73. Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości, które zabezpiecza, iż hipoteka 
została ustanowiona na rzecz kredytodawcy w sposób skuteczny i egzekwowalny (tytuł praw-
ny do nieruchomości nie jest obarczony wadą prawną), stało się tam rozwiązaniem znacząco 
ograniczającym niepewność na wtórnym rynku wierzytelności hipotecznych74. Rynek obligacji 
hipotecznych w Stanach Zjednoczonych zdążył się już odbudować od czasu kryzysu finansowego 
z 2007 r., natomiast w Europie obligacje zabezpieczone hipoteką notują intensywne wzrosty75.

Reasumując, ubezpieczenia związane z ryzykiem wierzytelności hipotecznych, w tym ubezpie-
czenie title insurance, sprzyjają rozwojowi rynku nieruchomości, pozwalając na dopływ większej 
ilości kapitału, a także zwiększają dostępność kredytów hipotecznych oraz bezpieczeństwo 
i sprawność obrotu papierami wartościowymi zabezpieczonymi wierzytelnościami hipoteczny-
mi. 

2.4. Ocena czynników rynkowych i prawnych mających wpływ na perspektywy rozwoju 
ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w Polsce

Rynek ubezpieczeń w Polsce nie należy do czołówki rynków rozwiniętych, jednak jego po-
zycja rośnie, co najlepiej widoczne jest na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
Polska przewyższa inne rynki, zarówno pod względem wolumenu składki przypisanej brutto, 
jak i dynamiki wzrostu. Struktura składki przypisanej w dziale II wskazuje na dominację ubez-
pieczeń komunikacyjnych76, głównie obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, co świadczy o wciąż niskiej skłonności do wybierania dobrowolnych form za-
bezpieczenia, w tym tzw. ubezpieczeń finansowych (grupy 14–16)77 czy ubezpieczeń ochrony 
prawnej78. Niemniej można zaobserwować stopniowy wzrost świadomości ubezpieczeniowej 
Polaków, mierzonej przypisem składki ubezpieczeniowej na mieszkańca, który od lat nieprze-
rwanie wzrasta, zarówno w dziale I (pomijając kryzysowy rok 2009), jak i w dziale II79. Warto 
bowiem zauważyć, iż rozwój ubezpieczeń majątkowych zależy w dużym stopniu od poziomu 
zamożności społeczeństwa, świadomości ubezpieczeniowej, a także zasobów finansowych 
i wiedzy kadr zarządzających przedsiębiorstwami. Ostatni czynnik wiąże się z procesem stop-
niowego przyjmowania przez przedsiębiorstwa wysokich standardów w zakresie zarządzania 
ryzykiem, który to niewątpliwie będzie miał wpływ na rozwój sektora ubezpieczeń majątkowych 

73 J.-B. Wurm, How US-Style Title Insurance is Transforming Risk Management in European Real Estate
Markets, „Housing Finance International Journal” 2006, June, s. 18, http://www.hofinet.org/documents/doc.
aspx?id=1929.
74 ALTA, op. cit., s. 9–10.
75 W 2013 r. emisja MBS w Europie szacowana była na 74,4 mld euro (w tym emisja samych RMBS wyniosła 64,9 
mld euro), tymczasem dla porównania w Stanach Zjednoczonych na ponad 1310 mld euro. Według najnowszych 
danych na koniec ostatniego kwartału 2014 r. wartość ich emisji na rynku europejskim wyniosła już ok. 117 mld 
euro (w tym RMBS – 111 mld euro), a rok później – ok. 107 mld euro.
76 W 2013 r. ich udział stanowił ok. 53% składki przypisanej dla całego działu, w 2014 r. – ok. 52%.
77 W 2013 r. ich udział stanowił ok. 7% składki działu II, w 2014 r. – 8,20%. Największy wzrost w 2014 r. zano-
towały ubezpieczenia z grupy nr 16 – o 1,01 punktu procentowego (do poziomu 4,94%) w stosunku do roku 
poprzedniego.
78 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartale 2014 roku, Warsza-
wa 2015, s. 13.
79 Główny Urząd Statystyczny, Polski rynek ubezpieczeniowy 2011, Warszawa 2012.
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w Polsce. Niemniej mamy do czynienia z wciąż stosunkowo niską podażą niestandardowych pro-
duktów ubezpieczeniowych, którą ograniczać mogą wysokie stawki reasekuracyjne oferowane 
przez reasekuratorów. Podobnie dzieje się w przypadku ubezpieczenia tytułu prawnego do nie-
ruchomości, którego wysokie koszty reasekuracji były głównym powodem wycofania produktu 
z oferty Concordia Polska TUW80.

Za rozwój ubezpieczeń związanych z wierzytelnościami hipotecznymi odpowiedzialne są 
przede wszystkim dwa czynniki: wzrost przypisu składki ubezpieczeniowej oraz zwiększają-
cy się portfel kredytów hipotecznych. Oprócz tego ich rozwój stymulują jakość zabezpieczenia 
hipotecznego (która może zostać zwiększona poprzez zastosowanie ubezpieczenia TI), odpo-
wiedni rozmiar rynku i liczba transakcji, a także bezpiecznie i efektywnie funkcjonujący system 
bankowy81. Jak wynika z danych dotyczących rynku kredytów hipotecznych w Polsce, w 2015 r. 
zanotowano najlepszą akcję kredytową od 2012 r., a na poprawę wyników mogły mieć wpływ 
w dużej mierze obawy klientów banków przed dodatkowymi obciążeniami, jakie miały lub mają 
być nałożone na sektor bankowy w niedalekiej przyszłości (w tym związane z zasileniem Ban-
kowego Funduszu Gwarancyjnego, wyrównaniem strat wynikających z upadłości SKOK-ów czy 
planowanym wprowadzeniem tzw. podatku bankowego). Nie bez znaczenia pozostawała także 
perspektywa wzrostu wymaganego wkładu własnego (który od 1 stycznia 2016 r. wynosi 15%) 
oraz zmiany w programie Mieszkanie dla Młodych. Wszystkie te czynniki miały wpływ na wzrost 
marż kredytowych, a w konsekwencji na ograniczenie dostępności kredytów hipotecznych już 
na początku 2016 r.82 Niewątpliwie duże znaczenie dla dostępności kredytów hipotecznych w la-
tach następnych będą miały uchwalane przez parlament ustawodawstwo oraz polityka rządu. 

Zadłużenie hipoteczne Polaków kształtuje się na wciąż niewysokim poziomie – w 2014 r. 
zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych w relacji do dochodu rozporządzalnego wyniosło 
ok. 33,4% (przy średniej dla krajów Unii Europejskiej wynoszącej 76,2%), jednak mimo to notuje 
się na przestrzeni lat stopniowy rozwój rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce83. To właśnie 
w tym upatrywać można szansy rozwoju ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości jako 
formy zabezpieczania się banków przed wystąpieniem strat finansowych, jakie przynieść może 
portfel kredytów zagrożonych, których zabezpieczenie nie jest ustanowione w sposób skutecz-
ny i egzekwowalny. Warto zaznaczyć, iż wady prawne hipoteki i tytułu prawnego najczęściej 
ujawniają się dopiero wówczas, gdy bank podejmuje procedury windykacyjne, a zmieniająca się 
sytuacja rynkowa, w tym wzrost bezrobocia, może stanowić dodatkowy czynnik ryzyka związa-
nego z przyrostem portfela kredytów nieregularnych84. 

We wspomnianej już rekomendacji Związku Banków Polskich z dnia 15 stycznia 2010 r. pod-
kreślono potrzebę wprowadzenia ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości jako 
mechanizmu służącego „likwidacji patologii na etapie uzyskiwania tytułu własności do nieru-
chomości będącej przedmiotem zabezpieczenia kredytu hipotecznego i obrotu gospodarczego”, 
wynikających przede wszystkim ze zbyt długiego okresu oczekiwania na wpis prawa własności 
do księgi wieczystej, a także niewystarczającej ochrony nabywcy wynikającej z rękojmi wiary pu-
blicznej ksiąg wieczystych. Co więcej, późniejsza rekomendacja Związku Banków Polskich oraz 

80 K. Malinowska, op. cit., s. 64.
81 P. Kowalczyk, op. cit., s. 234.
82 AMRON SARFiN, Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 
nr 26, Związek Banków Polskich, Warszawa 2016, s. 5.
83 European Mortgage Federation, Hypostat 2014. A Review of Europe’s Mortage and Housing Markets,
http://www.hypo.org/PortalDev/Objects/6/Files/Hypostat_2014.pdf, s. 52.
84 A. Saniewski, M. Wydra, op. cit., s. 140–141.
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Polskiej Izby Ubezpieczeń z dnia 22 grudnia 2010 r.85 wskazała ubezpieczenie tytułu prawnego 
wśród czterech głównych produktów ubezpieczeniowych stosowanych w związku z zawiera-
niem umowy kredytu hipotecznego, w których beneficjentem ochrony ubezpieczeniowej jest 
kredytodawca. Natomiast w Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego wy-
raźnie podkreślono rolę, jaką powinny odgrywać banki w zakresie zarządzania ekspozycjami 
kredytów hipotecznych, w tym ich zabezpieczeń: „Bank powinien posiadać regulacje wewnętrz-
ne pozwalające na ocenę wartości zabezpieczenia na nieruchomości, monitorowanie wartości 
nieruchomości oraz ocenę faktycznej możliwości wykorzystania zabezpieczenia na danej nieru-
chomości jako ewentualnego źródła dochodzenia swoich roszczeń”86.

Dodatkowo ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości może znaleźć zastosowanie 
w przypadku umowy odwróconego kredytu hipotecznego (ang. reverse mortgage), w którym 
hipoteka nie pełni jedynie funkcji zabezpieczenia kredytu, lecz nieruchomość, na której została 
ustanowiona, stanowi główne źródło zaspokojenia wierzytelności kredytodawcy87. Instytucja ta 
doczekała się uregulowania w polskim prawie (ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwró-
conym kredycie hipotecznym88), co wskazuje niewątpliwie na potrzebę dostosowania rozwiązań 
ubezpieczeniowych do jej specyfiki. 

Ubezpieczenia związane z wierzytelnościami hipotecznymi stymulują rozwój rynku nierucho-
mości poprzez umożliwienie większego dopływu kapitału oraz zwiększają dostępność kredytów 
hipotecznych, sprzyjając poprawie zdolności kredytowej nabywców nieruchomości89. Co wię-
cej, z perspektywy kredytodawców właśnie ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości 
może mieć pozytywny wpływ na proces weryfikacji zabezpieczeń kredytów hipotecznych, co nie 
pozostaje bez znaczenia dla rozwoju sektora hipotecznego, inwestycji na rynku nieruchomości, 
inwestycji infrastrukturalnych (np. w budownictwo mieszkaniowe), a także dla stopniowo rozwi-
jających się w Polsce procesów sekurytyzacyjnych90. Na potrzebę rozwoju rynku refinansowania 
długoterminowego, w szczególności poprzez sekurytyzację, wskazuje raport UKNF przygotowa-
ny w 2013 r. we współpracy z m.in. Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów 
i Związkiem Banków Polskich. Teza ta poparta jest koniecznością opracowania i wdrożenia „roz-
wiązań prawnych, podatkowych i regulacyjnych, przyczyniających się do rozwoju publicznego 
rynku długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych oraz sprzyjających zmianie nie-
korzystnej struktury bilansów polskich banków, w których przeważają długoterminowe kredyty 
hipoteczne, finansowane w większości przez krótkoterminowe depozyty lub linie kredytowe 
z międzynarodowego rynku bankowego”91. Potrzeba ta wynika w dużej mierze z obowiązku 

85 Związek Banków Polskich i Polska Izba Ubezpieczeń, Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie 
ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa 
2010.
86 Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozy-
cjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa 2013, s. 11.
87 M. Cycoń, op. cit., s. 133.
88 Dz. U. poz. 1585.
89 P. Kowalczyk, op. cit., 234.
90 Sekurytyzacja wierzytelności bankowych została umożliwiona w Polsce w 2004 r. poprzez nowelizację ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r.  – Prawo Bankowe oraz uchwalenie nowej ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych. Do tej pory przez banki przeprowadzone zostały dwie znaczące transakcje sekurytyzacji wierzy-
telności, w tym ostatnia w 2012 r. przez Getin Noble Bank S.A., polegająca na sekurytyzacji portfela kredytów 
samochodowych i emisji tzw. auto ABS (ang. Asset-Backed Securities).
91 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport z prac Grupy ds. sekurytyzacji wierzytelności bankowych, Warsza-
wa 2013, s. 3.
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wprowadzenia zmian w zakresie zarządzania płynnością banków, wynikającego z dyrektywy Ba-
zylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (tzw. Bazylea III). Jak wynika z doświadczeń rynku 
amerykańskiego, na którym zastosowanie ubezpieczenia TI znacząco poprawiło bezpieczeństwo 
transakcji oraz płynność dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami 
hipotecznymi, również na rynku europejskim, a w przyszłości także i w Polsce, ubezpieczenie 
tytułu prawnego do nieruchomości może odegrać ważną rolę w zarządzaniu ryzykiem płynności 
banków związanym z mechanizmami sekurytyzacyjnymi. 

Podsumowanie
Za brakiem właściwego ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w ofercie polskich 

ubezpieczycieli, zarówno skierowanej do klientów indywidualnych, jak instytucjonalnych (w tym 
banków), przemawiać może ogólne przeświadczenie o względnie niewielkim ryzyku związanym 
z tytułem prawnym w obrocie nieruchomościami, przynajmniej w porównaniu ze specyfiką ryn-
ku amerykańskiego, a także proces informatyzacji ksiąg wieczystych, który niewątpliwie wpłynął 
na skrócenie okresu uprawomocnienia się stosownych wpisów92. Nie bez znaczenia jest również 
wysoka specjalizacja produktu oraz wydłużony okres objęcia odpowiedzialnością przez ubez-
pieczyciela (ang. long-tailed business)93. Jednak za potrzebą wprowadzenia takiego rozwiązania 
przemawiają głównie historyczne uwarunkowania własności prywatnej w Polsce, a także ułom-
ność ochrony nabywców wynikająca z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Wydaje się, iż 
szans dla rozwoju ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w Polsce upatrywać można 
w kreowaniu bezpieczniejszego klimatu inwestycyjnego dla inwestorów instytucjonalnych – co 
w szczególności dotyczy transakcji nabycia nieruchomości, wobec których pojawiają się wątpli-
wości co do ich stanu prawnego94 – a także w rozwoju rynku kredytów hipotecznych, w tym tzw. 
odwróconej hipoteki, a następnie powiązanych z nim mechanizmów sekurytyzacyjnych wierzy-
telności hipotecznych. Powyższe argumenty, jak również przedstawione rekomendacje instytucji 
rynku bankowego i ubezpieczeniowego, wskazują na potrzebę wprowadzenia ubezpieczenia 
tytułu prawnego do nieruchomości do oferty polskich ubezpieczycieli, zarówno w wariancie 
przeznaczonym dla właścicieli, jak i kredytodawców. Także rosnące zainteresowanie inwestorów 
zagranicznych polskim rynkiem nieruchomości, w szczególności nieruchomości komercyjnych, 
wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań ubezpieczeniowych, dopasowanych do jego 
specyfiki, w celu stworzenia stabilnego i bezpiecznego klimatu inwestycyjnego. W gospodar-
kach zachodnich, głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ubezpieczenie tytułu prawnego 
do nieruchomości jest wykorzystywane powszechnie, a do jego dynamicznego rozwoju przyczy-
niły się przede wszystkim banki udzielające kredytów hipotecznych, które niekiedy uzależniają 
zawarcie umowy kredytowej od objęcia ochroną ubezpieczeniową przedmiotowej nieruchomo-
ści, a dopiero w drugiej kolejności użyteczność ubezpieczenia dostrzeżona została przez klientów 
indywidualnych. Można zakładać, iż w przypadku polskiego rynku ubezpieczeń będziemy mieli 
do czynienia z sytuacją analogiczną. 

92 Tym samym w ostatnich kilku latach niektóre banki zrezygnowały z tzw. ubezpieczenia pomostowego na rzecz 
podwyższania marży kredytu do czasu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki.
93 Na problem wydłużonej ekspozycji na ryzyko jako jedno z powodów braku zainteresowania wprowadzeniem 
ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości (w ofercie dla nieruchomości mieszkaniowych) przez europej-
skich ubezpieczycieli wskazywał w 2014 r. prezes Secure Legal Title Ltd. 
94 Pierwsi inwestorzy prowadzący działalność w Polsce zaczęli korzystać już z tej formy zabezpieczenia. Nie bez 
znaczenia pozostaje tutaj fakt rosnącej świadomości prawnej Polaków, a co za tym idzie wzrostu liczby roszczeń 
reprywatyzacyjnych, co szczególnie zauważalne jest w Warszawie.
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Summary of the ar� cle

The perspectives concerning the Polish development of insurance title 
based on the American experience

The aim of the article is to examine the prospects and the need of implementing the title in-
surance to offer of the insurance companies operating in Poland. The research was carried out 
taking into account the specific nature of this insurance product, the conditions of the legal 
system in Poland relevant to insurance market participants, as well as the experience of the US 
market from which the title insurance derives. Initially, the author presents the origins of the 
title insurance, its characteristics, as well as functioning of the US title insurance industry, which 
later is used as a reference point in the analysis of the offer of insurance companies active on 
Polish market. The article ends with a reflection on the possibilities of the development of title 
insurance in Poland and the potential usefulness of the product from the perspective of partici-
pants of the real estate market.
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Marta Meisner

Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych poprzez gwarancje 
ubezpieczeniowe z perspektywy ich beneficjenta

Artykuł zawiera omówienie zależności pomiędzy jakością zabezpieczenia interesów inwesto-
ra, jakie zapewnia wykorzystanie gwarancji ubezpieczeniowych, a treścią umowy gwarancji, 
która ze względu na brak ustawowej regulacji (poza pewnymi kwestiami związanymi ze stoso-
waniem ustawy – Prawo zamówień publicznych) niemal w pełni wynika z konsensusu pomiędzy 
zakładem ubezpieczeń a beneficjentem gwarancji, wypracowanego w oparciu o zasadę swobo-
dy umów i przy uwzględnieniu ogólnych przepisów kodeksu cywilnego dotyczących stosunków 
zobowiązaniowych. Z uwagi na to, iż w umowie na realizację inwestycji kluczowe znaczenie ma 
odpowiednie skonstruowanie wymogów odnoszących się do gwarancji oraz świadome nego-
cjowanie zaproponowanych przez ubezpieczyciela warunków, przeanalizowane zostały cechy 
umowy gwarancji, jej essentialia negotii, a także wypracowane przez praktykę klauzule do-
datkowe, przy czym zwrócono uwagę na płynące z nich korzyści i zagrożenia dla beneficjenta 
gwarancji.

Słowa kluczowe: gwarancja ubezpieczeniowa, inwestycja infrastrukturalna.

Wstęp
Angażujące zazwyczaj znaczne środki finansowe inwestycje infrastrukturalne (rozumiane 

jako budowa lub rozbudowa podstawowych urządzeń i ich sieci, a także instytucji usługowych 
niezbędnych do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa) wiążą się ze znacznym ryzykiem 
poniesienia przez inwestora negatywnych konsekwencji niewykonania lub niewłaściwego wy-
konania zobowiązania przez kontrahenta. Zabezpieczenie powodzenia realizacji inwestycji jest 
jednak szczególnie trudne z uwagi na wysoki stopień narażenia na błędy i opóźnienia, powo-
dowany niejednokrotnie wieloletnimi okresami wykonywania prac, rozległością obszaru ich 
prowadzenia czy stopniem skomplikowania budowy obiektów, często charakteryzujących się 
zastosowaniem innowacyjnych technologii. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy 
może mieć w takim przypadku istotne negatywne skutki zarówno dla inwestora, kraju (na-
wet jeżeli organy administracji państwowej nie są inwestorem) narażonego na konieczność 
zapłaty nakładanych przez międzynarodowe organizacje kar (np. nakładanych przez UE z ty-
tułu przekroczenia limitów emisji dwutlenku węgla), innych podmiotów finansujących, jak 
i dla docelowych odbiorców usług dostarczanych przez obiekty infrastrukturalne (przy czym 
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w wyjątkowych sytuacjach może tu de facto chodzić nawet o wszystkich mieszkańców kraju). 
W odniesieniu do inwestora ryzyko niewywiązania się przez wykonawcę z zobowiązań ma naj-
częściej wymiar przede wszystkim finansowy. Związany jest on z utratą oczekiwanych zysków, 
koniecznością ponoszenia kosztów zmian w projektach, napraw, rozbiórek, przebudowy itd., 
jak również z konsekwencją finansowej odpowiedzialności w stosunku do podmiotów trzecich, 
takich jak podmioty finansujące (np. banki) czy odbiorcy usług, które miały być świadczone 
z wykorzystaniem realizowanej inwestycji. Ziszczenie się omawianego ryzyka może mieć ponad-
to konsekwencje dla inwestora w postaci utraty dobrej reputacji czy – związanej ze zmianami 
harmonogramu inwestycji wynikającymi z jej niewykonania w pierwotnie zakładanym terminie 
– niemożności realizacji przedsięwzięcia w ogóle, np. w związku z wprowadzeniem nowych re-
gulacji prawnych.

Jednym ze sposobów zabezpieczania należytego wykonania zobowiązań umownych pole-
gających na realizacji prac budowlano-montażowych, w tym inwestycji infrastrukturalnych, 
są gwarancje ubezpieczeniowe. Stanowią one istotny element zarządzania przez inwesto-
ra ryzykiem niepowodzenia inwestycji, gdyż poprzez transfer ryzyka niewykonania zleconych 
wykonawcy prac do wysokości kwoty określonej w gwarancji minimalizują ryzyko finansowe 
ponoszone przez inwestora. Celem niniejszej pracy jest analiza podstawowych cech umowy 
gwarancji ubezpieczeniowej oraz stosowanych w praktyce klauzul dodatkowych – przy uwzględ-
nieniu regulacji zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(dalej: p.z.p.)1 – w kontekście ich wpływu na jakość ochrony interesów zamawiającego, będące-
go beneficjentem gwarancji, a tym samym na skuteczność zarządzania ryzykiem inwestora przy 
wykorzystaniu tego narzędzia. 

1. Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia stosowana na rynku inwestycji 
infrastrukturalnych 

Gwarancja ubezpieczeniowa należy do narzędzi pomagających inwestorom w ograniczaniu 
ciążącego na nich ryzyka. Na jej podstawie gwarant (ubezpieczyciel) jednostronnie zobowią-
zuje się w wypadku zajścia określonego w gwarancji zdarzenia (niewykonania przez dłużnika 
zobowiązania na rzecz wierzyciela) zapłacić kwotę określoną w umowie gwarancyjnej, dzięki 
czemu wzmacnia się pozycja wierzyciela2. Mamy zatem do czynienia z trzema podmiotami: 
gwarantem, dłużnikiem i beneficjentem, a także z następującymi stosunkami umownymi: 
umową podstawową, umową o wydanie gwarancji ubezpieczeniowej oraz umową gwarancji 
(rysunek nr 1). 

Z faktu, iż zawierając umowę gwarancji, gwarant zaciąga wobec jej beneficjenta swój własny 
dług, niezależny od długu podmiotu zlecającego wystawienie gwarancji, wynika immanentna ce-
cha gwarancji – jej samoistność. Gwarant nie może bowiem powoływać się na zarzuty z innych 
stosunków prawnych poza umową gwarancyjną, w szczególności z umowy zlecenia udzielenia 
gwarancji (np. na zarzut nieważności tej umowy, zawarcia jej pod wpływem błędu, braku zapła-
ty składki z tytułu umowy zlecenia udzielenia gwarancji). Ubezpieczyciel nie będzie mógł także 
powołać się na zarzuty z umowy podstawowej, m.in. brak odpowiedzialności wykonawcy za 
niewykonanie prac uzasadniony działaniem siły wyższej, wyłączną odpowiedzialnością osoby 
trzeciej czy brakiem terminowej zapłaty. Wystąpienie zatem tych okoliczności nie wpłynie w ża-
den sposób na istnienie odpowiedzialności gwaranta wobec beneficjenta.

1 Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.
2 Por. A. Szpunar, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, LEX, Sopot 1997, s. 137.
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Analizując charakter gwarancji, należy jednak podkreślić, iż nie istnieje możliwość skonstru-
owania takiej gwarancji, w której umowa podstawowa pomiędzy dłużnikiem (zleceniodawcą 
gwarancji) a wierzycielem (beneficjentem gwarancji) nie byłaby w ogóle znana3. Dla wystawienia 
gwarancji musi bowiem istnieć przyczyna w postaci zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela. 
Skłania to niektórych przedstawicieli doktryny do argumentowania, iż gwarancja ubezpiecze-
niowa jest umową kauzalną, tj. akcesoryjną w stosunku do umowy podstawowej4. Pomimo 
iż celem gospodarczym wystawienia gwarancji jest zabezpieczenie długu wynikłego z umowy 
pomiędzy inwestorem a wykonawcą, to podstawą jej wystawienia jest umowa zlecenia udzie-
lenia gwarancji. Tymczasem ani przyczyna zobowiązania gwaranta, ani osoba zleceniodawcy 
jej wystawienia nie musi być nawet w treści gwarancji wskazana. Za przeważającym poglądem 
uznającym gwarancję za umowę abstrakcyjną, a więc niezależną od istnienia innego stosunku 
prawnego5, przemawia także fakt, iż gwarancje mają stanowić narzędzie pozwalające przede 
wszystkim na zapewnienie szybkiego i pewnego uzyskania świadczenia przez beneficjenta, nie-
zależnie od umowy podstawowej. 

3 Por. I. Heropolitańska, B. Andrzejuk, Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, 
s. 49; wyrok SA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 1995 r. (I Acr 178/95, „Biuletyn Prawniczy Powszechnej Kasy 
Oszczędności Bank Polski S.A.” 1995, nr 3).
4 Por. A. Szpunar, op. cit., s. 171; J. Jakubecki, J. Mojak, E. Niezbecka, Prawne zabezpieczenie kredytów, Lubelskie 
Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 1996, s. 73; C. Żuławska, Gwarancja bankowa. Uwagi o funkcji i konstrukcji, 
(w:) W. Pyzioł (red.), Studia z prawa gospodarczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci profesor Stanisła-
wa Włodyki, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Kraków 1996, s. 550.
5 Por. M. Pyziak-Szafnicka, Gwarancja autonomiczna, „Przegląd Prawa Handlowego” 1994, nr 2, s. 17–22; 
G. Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Zakamycze, Kraków 1998, 
s. 136–137; uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 16 kwietnia 1993 r. (III CZP 16/93, OSNCP 1993, nr 10, 
poz. 166); uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 28 kwietnia 1995 r. (III CZP 166/94, OSNCP 1995, 
nr 10, poz. 135).

Rysunek nr 1. Zależności pomiędzy podmiotami relacji gwarantowania

Źródło: Opracowanie własne.
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Podzielając opinię przeważającej części doktryny odnośnie do abstrakcyjnego charakteru 
umowy gwarancji, trzeba jednak pamiętać o powszechnie dopuszczonej przez judykaturę kon-
cepcji nadużycia gwarancji6, w tym gwarancji ubezpieczeniowej, na podstawie art. 5 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.)7. Ma ona na celu ochronę gwaranta, 
a pośrednio także dłużnika (zobowiązanego do zapłaty roszczeń regresowych gwaranta) wów-
czas, gdy beneficjent gwarancji żąda wypłaty świadczenia w okolicznościach nieuzasadniających 
przysporzenia po jego stronie, w szczególności w sytuacji nieważności umowy podstawowej, 
której zabezpieczenie stanowiło zasadniczy cel gwarancji8. 

Gwarancja ubezpieczeniowa, mając co do zasady cechy niezależnego, dodatkowego zobowią-
zania, jakie zaciąga gwarant wobec jej beneficjenta, jest więc narzędziem bardzo przez inwestora 
pożądanym. W szczególności korzystne dla beneficjenta są gwarancje zobowiązujące gwaranta 
do wykonania świadczenia w miejsce dłużnika, w których suma gwarancyjna wynosi 100% war-
tości umowy podstawowej. Jest to rozwiązanie stosowane w Ameryce Północnej, a także coraz 
częściej w Europie, gdzie ubezpieczyciele stopniowo zmieniają swoje podejście, dostosowując 
się do potrzeb klientów. W Polsce nadal funkcjonują przede wszystkim gwarancje zobowiązują-
ce gwaranta do uregulowania roszczenia pieniężnego, jakie wierzyciel ma z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy, w których suma gwarancyjna sięga co do zasady nie wię-
cej niż 30% wartości zabezpieczanej umowy.

Warto w tym miejscu podkreślić, że chociaż warunki umowy gwarancji co do zasady w prakty-
ce negocjuje z ubezpieczycielem wykonawca umowy podstawowej, to przecież nie jest on stroną 
umowy gwarancji – są nimi zakład ubezpieczeń jako gwarant oraz zamawiający jako benefi-
cjent. Biorąc to pod uwagę, należy uznać, że zawarcie umowy gwarancyjnej następuje dopiero 
z momentem akceptacji wystawionej przez zakład ubezpieczeń gwarancji przez jej beneficjenta. 
Najczęściej jest to jednak oświadczenie woli o charakterze dorozumianym, przejawiające się 
brakiem odmowy przyjęcia gwarancji, przekazaniem wykonawcy terenu budowy itp. Właśnie 
z uwagi na ten mechanizm zawierania umowy gwarancji bardzo istotne jest właściwe określenie 
przez zamawiającego warunków zabezpieczenia w umowie podstawowej, w oparciu o które wy-
konawca inwestycji pozyskuje gwarancję ubezpieczeniową.

2. Treść gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w świetle przepisów prawa zamówień publicznych

W przypadku gdy przedmiotem umowy podstawowej jest realizacja inwestycji infrastruktu-
ralnej w przeważającej większości sytuacji zastosowanie będą miały regulacje p.z.p. Najczęściej 
bowiem inwestorem jest podmiot, który pośrednio lub bezpośrednio dysponuje środkami pu-
blicznymi (np. organ administracji rządowej czy jednostka samorządu terytorialnego), albo 
podmiot, który ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności udziela tzw. 
zamówień sektorowych. Ponadto tego typu przedsięwzięcia mają często znaczną wartość, prze-
wyższającą progi unijne określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 
2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowią-
zek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej9, co przesądza o konieczności 
zastosowania przepisów p.z.p. 

6 Wyrok SA w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2005 r. (I ACa 556/05).
7 Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
8 Wyrok SA w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 21 sierpnia 2013 r. (VI Aca 1661/12).
9 Dz. U. poz. 2263.
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Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 5 listopada 2009 r.10, uchylając 
art. 147 ust. 3 i 4 p.z.p., zniosła spoczywający na zamawiającym obowiązek żądania wniesienia 
przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu – obecnie wprowadzenie ta-
kiego wymogu ma jedynie charakter fakultatywny. Jeżeli jednak zamawiający zdecyduje się na 
żądanie od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia, w szczególności w formie gwarancji ubezpie-
czeniowej (w oparciu o art. 147 p.z.p. w związku z art. 148 ust. 1 pkt 4 p.z.p.), ma on obowiązek 
wskazać w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) co najmniej podstawo-
we warunki zabezpieczenia, w tym jego wysokość11. Niedopełnienie obowiązku wniesienia 
wymaganego zabezpieczenia naraża wykonawcę na niekorzystne konsekwencje, zależne od wy-
boru zamawiającego, który zgodnie z art. 94 ust. 3 p.z.p. „może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że za-
chodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1” lub w oparciu 
o przepisy art. 46 ust. 5 pkt 2 p.z.p. zatrzymać wadium wraz z odsetkami do czasu wniesienia 
wymaganego zabezpieczenia12. Ponadto w przypadku przedstawienia gwarancji o treści niespeł-
niającej warunków umowy lub niewykonania obowiązku przedłużenia zabezpieczenia umowa 
może przewidywać dalsze konsekwencje dla wykonawcy, takie jak możliwość odstąpienia przez 
zamawiającego od umowy, uprawnienie do naliczenia kar umownych czy zaliczenia części wyna-
grodzenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Określenie tego typu sankcji 
dodatkowo wzmacnia pozycję zamawiającego i pozwala mu na skuteczne egzekwowanie możli-
wie najkorzystniejszych dla niego zapisów. 

Treść umowy gwarancji kształtowana jest w oparciu o zasadę swobody umów, jednakże aby 
można było mówić, że dana umowa ma charakter gwarancji, praktyka wypracowała przedmio-
towo istotne składniki treści tej czynności prawnej (essentialia negotii), które zostaną poniżej 
pokrótce omówione.

2.1. Oznaczenie kwoty gwarancji
W treści gwarancji konieczne jest określenie sumy gwarancyjnej, tj. kwoty wraz z oznacze-

niem waluty, do wysokości której gwarant będzie odpowiadał. Dobrowolność zamawiającego 
w określaniu wysokości sumy gwarancyjnej ogranicza art. 150 ust. 2 p.z.p., zgodnie z którym 
zabezpieczenie powinno zostać ustalone „w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej 
w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego 
z umowy”. Niedopuszczalne jest zatem, aby zamawiający wskazał konkretną kwotę zabezpiecze-
nia, gdyż musi być ona uzależniona od ceny ofertowej, która na etapie wprowadzania wymogów 
do SIWZ nie jest zamawiającemu jeszcze znana. Należy ponadto podkreślić, iż p.z.p. nie przewi-
duje możliwości żądania podwyższenia (waloryzacji) zabezpieczenia przez zamawiającego, co 
ma szczególne znaczenie w kontekście ewentualnej modyfikacji wartości umowy13. 

Przedmiotem rozważań doktryny i orzecznictwa, w tym Krajowej Izby Odwoławczej, była 
możliwość wymagania od wykonawcy utrzymywania zabezpieczenia w wysokości 10% ceny 

10 Dz. U. Nr 206, poz. 1591. 
11 Por. A. Bazan, J.E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2014, http://sip.lex.pl/#/komenta-
rz/587365085/479882/prawo-zamowien-publicznych-komentarz, komentarz do art. 36 (dostęp: 22.04.2016).
12 Ibidem, komentarz do art. 147 p.z.p.
13 Por. Urząd Zamówień Publicznych, Podwyższenie wartości umowy o zamówienie publiczne a wysokość za-
bezpieczenia należytego wykonania umowy, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/
opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/podwyzszenie-wartosci-umowy-o-
zamowienie-publiczne-a-wysokosc-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy (dostęp: 22.04.2016).
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całkowitej przez cały okres obowiązywania umowy, nawet w sytuacji skorzystania przez zama-
wiającego z zabezpieczenia. Krajowa Izba Odwoławcza w kolejnych orzeczeniach14 stwierdziła, 
iż nie jest uprawnione wymaganie od wykonawcy uzupełnienia kwoty zabezpieczenia tak, aby 
ponownie osiągnęła poziom 10% ceny całkowitej, jeśli zamawiający pokrył swoją szkodę częścią 
zabezpieczenia. Oznaczałoby to bowiem de facto podwyższenie poziomu zabezpieczenia ponad 
limit przewidziany przez ustawodawcę. Nie ogranicza to jednak uprawnienia zamawiającego do 
dochodzenia roszczeń w pełnej wysokości na zasadach ogólnych15.

Z uwagi na fakt, iż dopuszczalna jest możliwość wniesienia przez zamawiającego zabezpiecze-
nia w kilku formach łącznie, gwarancja ubezpieczeniowa może zostać przedstawiona z mniejszą 
sumą gwarancyjną, o ile pozostała wymagana wartość zabezpieczenia zostanie wniesiona w in-
nej dopuszczalnej formie wynikającej z art. 148 ust. 1 p.z.p., a za zgodą zamawiającego także 
z art. 148 ust. 2 p.z.p.16

Dodatkowo w art. 151 ust. 2 p.z.p. przewidziana jest także możliwość pozostawienia na za-
bezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wartości zabezpieczenia, jakie zostało 
ustanowione w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2.2. Termin obowiązywania (ważności) gwarancji
W przypadku umowy podstawowej podlegającej przepisom p.z.p. data początkowa gwarancji 

należytego wykonania umowy powinna odpowiadać dacie podpisania umowy podstawowej. 
Jeżeli jednak gwarancja została udzielona dopiero w trakcie realizacji inwestycji w związku ze 
zmianą formy zabezpieczenia, co dopuszcza art. 149 p.z.p., gwarancja taka wchodzi w życie 
z dniem jej wystawienia. Jest to jednak niezmiernie rzadkie z uwagi na niechęć ubezpieczycieli 
do wystawiania gwarancji właściwego wykonania umowy w trakcie prowadzenia prac. Z kolei 
termin zakończenia ważności gwarancji powinien upływać 30 dni od dnia zakończenia realiza-
cji zamówienia i uznania go przez zamawiającego za wykonane należycie (poprzez podpisanie 
protokołu odbioru końcowego stwierdzającego brak wad), na co wskazuje zapis art. 151 ust. 1 
p.z.p. Należy zauważyć, że obecnie na polskim rynku ubezpieczeniowym praktycznie niemożli-
we jest uzyskanie ubezpieczeniowej gwarancji kontraktowej na okres dłuższy niż 6–7 lat, zatem 
w wypadku inwestycji o dłuższym okresie trwania zleceniodawca gwarancji będzie zmuszony 
zastosować inną formę zabezpieczenia lub co najwyżej będzie mógł zabezpieczyć wykonanie 
zobowiązania gwarancją ubezpieczeniową jedynie w części. 

Z kolei jeżeli chodzi o gwarancję stanowiącą zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady, powinna 
ona wejść w życie w momencie wygaśnięcia gwarancji należytego wykonania umowy i obowią-
zywać do 15 dni po upływie okresu rękojmi zgodnie z art. 151 ust. 3 p.z.p.17 

2.3. Określenie wynikających z gwarancji uprawnień
Sens gwarancji przejawia się w zapewnieniu świadczenia gwaranta na rzecz beneficjenta w sy-

tuacji wystąpienia sprecyzowanego umownie stanu rzeczy. W tym celu należy wprowadzić do 
treści umowy zapisy określające podstawę wyznaczenia kwoty do wypłaty świadczenia z tytułu 
gwarancji oraz okoliczności, których zaistnienie powoduje powstanie roszczenia z tytułu gwaran-
cji. Przede wszystkim należy wskazać, iż beneficjent z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej może 

14 Wyroki KIO z dnia 14 sierpnia 2012 r. (KIO 1529/12; 1535/12; 1546/12), z dnia 29 października 2012 r. (KIO 
2211/12; KIO 2212/12; KIO 2223/12; KIO 2224/12) oraz z dnia 30 stycznia 2013 r. (KIO110/13).
15 Por. „Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie. Zeszyty Orzecznicze” nr 15 (grudzień 2013), s. 102–103.
16 Por. A. Bazan, J.E. Nowicki, op. cit., komentarz do art. 148 p.z.p.
17 Por. I. Heropolitańska, B. Andrzejuk, op. cit., s. 239.
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posiadać wyłącznie roszczenie o świadczenie pieniężne18. Jeżeli w treści umowy gwarancyjnej 
gwarant zobowiąże się do zapłaty „każdej kwoty do wysokości sumy gwarancyjnej”, to jest to 
sytuacja najbardziej korzystna dla beneficjenta gwarancji. W praktyce jednak tego typu ogólne 
sformułowania pozwalające beneficjentowi gwarancji na dużą swobodę w zakresie formuło-
wania roszczenia zdarzają się coraz rzadziej. Ubezpieczyciele preferują precyzyjne określanie 
podstawy do wypłaty świadczenia, dzięki czemu ograniczają zakres swoich zobowiązań. Po-
wszechnie stosowane są takie określenia, jak: „zabezpieczenie należności z tytułu wymagalnych 
kar umownych”, „zabezpieczenie zobowiązań z wyłączeniem kar umownych i odsetek”, „zabez-
pieczenie wykonania przedmiotu umowy” (mogące stanowić ograniczenie, w wypadku gdy poza 
przedmiotem umowy występują także dodatkowe zobowiązania wykonawcy). Jeśli jednak zało-
żymy, iż do danej umowy podstawowej zastosowanie mają przepisy p.z.p., to zgodnie z art. 147 
ust. 2 p.z.p. zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma służyć pokryciu „roszczeń z tytu-
łu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”, przez co należy rozumieć należności, 
których dochodzenie dozwolone jest na podstawie przepisów prawa czy postanowień umowy, 
w związku ze szkodą powstałą w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówie-
nia, w tym w szczególności wykonania zastępczego lub zapłaty kary umownej.

Zasadą jest wprowadzanie obok uprawnień beneficjenta gwarancji także pewnych warun-
ków formalnych, które muszą zostać spełnione, aby gwarant był zobowiązany do wypłaty 
świadczenia, takich jak: termin złożenia żądania zapłaty, forma żądania zapłaty, adres i sposób 
dostarczenia żądania zapłaty, wymagana treść żądania zapłaty, wymagane załączniki do żądania 
zapłaty, wymóg podpisów odpowiednich osób, poświadczenie podpisów na żądaniu zapłaty. 
Spełnienie wskazanych warunków formalnych aktualizuje obowiązek świadczenia przez gwa-
ranta, niemniej należy podkreślić, że żądanie takie nie musi być przez beneficjenta gwarancji 
uzasadniane, a sam gwarant nie ma podstaw do badania zasadności takiego żądania (chyba że 
strony ustalą inaczej w treści umowy gwarancji). W żadnym wypadku tego rodzaju wymogi for-
malne nie mogą być bowiem rozumiane jako warunki realizacji gwarancji, które muszą zaistnieć 
dla powstania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 

W odniesieniu do warunków realizacji gwarancji, należy wskazać, iż chodzi o okoliczności, któ-
rych spełnienie:

zależy wyłącznie od woli beneficjenta (np. obowiązek wezwania dłużnika do zapłaty przed � 
uruchomieniem gwarancji, wszczęcie postępowania sądowego, wstrzymanie realizacji umo-
wy podstawowej przez beneficjenta) albo
jest od niej częściowo niezależne (np. potwierdzenie przez podmiot zewnętrzny – sąd, try-� 
bunał arbitrażowy lub powołanego eksperta – faktu niewłaściwego wykonania umowy, uza-
leżnienie wypłaty świadczenia przez gwaranta od bezsporności roszczenia inwestora w sto-
sunku do wykonawcy prac)19.

W przypadku umieszczenia takich warunków w umowie mamy do czynienia z tzw. gwarancją 
warunkową (rzadziej nazywaną dokumentową), co dla beneficjenta gwarancji jest niezwykle 
niekorzystne, gdyż utrudnia mu dochodzenie wypłaty od ubezpieczyciela, a nawet może prowa-
dzić do całkowitego uwolnienia się ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Z tego też względu 
bardzo częste w praktyce jest wymaganie przez inwestorów gwarancji zawierającej klauzulę bez-
warunkowości. 

18 Ibidem, s. 44.
19 Por. J. Kukiełka, D. Poniewierka, Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia trans-
akcji kredytowych, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2003, s. 81.
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2.4. Określenie podmiotu upoważnionego do wykonywania uprawnień z gwarancji
Uprawnionym do uzyskania świadczeń z tytułu gwarancji jest zamawiający, który ogłosił dany 

przetarg publiczny i który musi zawsze być wskazany w jej treści – beneficjentem gwarancji nie 
może być jej okaziciel20. Jak twierdzi Sąd Apelacyjny w Warszawie, z uwagi na charakter gwa-
rancji (Sąd odwoływał się do gwarancji bankowej, ale przez analogię dotyczy to także gwarancji 
ubezpieczeniowej) „gwarant [...] musi znać beneficjenta gwarancji”, gdyż zagrożeniem płynącym 
z braku określenia beneficjenta gwarancji byłaby możliwość wielokrotnego wykorzystywania ta-
kiej gwarancji bez wiedzy gwaranta21. 

Z uwagi na typ zabezpieczanych umów podstawowych o charakterze inwestycyjnym w obsza-
rze infrastruktury krajowej, a w konsekwencji przez wzgląd na najczęściej bardzo dużą wartość 
tych prac, regulacje p.z.p. stanowią główny punkt odniesienia przy zawieraniu gwarancji ubez-
pieczeniowych. Tymczasem gwarancje ubezpieczeniowe w zakresie tzw. umów z zamówień 
prywatnych mają za podstawę jedynie ustalenia indywidualne stron stosunku gwarancyjnego 
i praktykę. Warto jednak pamiętać, że ta ostatnia często sięga do rozwiązań wprowadzonych 
w p.z.p. z braku adekwatnych przepisów ustawowych dla zamówień prywatnych22. 

3. Dodatkowe klauzule stosowane w kontraktowych gwarancjach ubezpieczeniowych 
z perspektywy beneficjenta

Chcąc uregulować w umowie gwarancji kwestie nieokreślone przepisami prawa, strony tej 
umowy mogą bazować na wypracowanych przez praktykę rozwiązaniach, a zwłaszcza na sto-
sowanych powszechnie klauzulach dookreślających obowiązki i uprawnienia podmiotów 
zaangażowanych w umowę. Z uwagi na sprzeczność interesów stron umowy gwarancji, a także 
przez wzgląd na to, że propozycja zapisów gwarancji ubezpieczeniowych jest co do zasady najczę-
ściej przedstawiana przez zakład ubezpieczeń, beneficjent gwarancji musi zachować szczególną 
czujność, akceptując jej kształt. Powinien on świadomie forsować w negocjacjach z ubezpieczy-
cielem lub zleceniodawcą gwarancji wprowadzenie takich zapisów, które najlepiej zabezpieczają 
jego interesy. Przedstawione poniżej wybrane klauzule mają z perspektywy beneficjenta gwa-
rancji szczególne znaczenie, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę pewność zabezpieczenia, jego 
kompletność oraz łatwość dochodzenia roszczeń od gwaranta.

3.1. Klauzula nieodwoływalności lub odwoływalności gwarancji
Zgodnie z treścią art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne, o ile do-

szło do osoby, której miało być złożone, jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Jeżeli 
zatem odwołanie gwarancji ubezpieczeniowej zostało złożone beneficjentowi równocześnie 
z doręczeniem mu umowy gwarancji lub wcześniej – należy je uznać za skuteczne. A contrario 
po doręczeniu umowy gwarancji beneficjentowi jest ona co do zasady nieodwołalna, chyba że 
zostałoby to wprost wpisane w jej treści. Niekiedy gwarancje przewidują ich odwołalność tyl-
ko przez określony czas lub do momentu przedstawienia gwarantowi określonej dokumentacji 
(np. do czasu zawarcia umowy podstawowej lub do chwili przedłożenia jej gwarantowi). Wpro-
wadzenie klauzuli odwoływalności gwarancji jest niekorzystne dla beneficjenta, gdyż zmniejsza 
pewność zabezpieczenia jego interesów. 

20 Ibidem, s. 115.
21 Orzeczenie SA w Warszawie z dnia 21 lutego 1997 r. (II Aka 368/96, Apel.-W-wa 1997, nr 4, poz. 16).
22 Por. J. Kukiełka, D. Poniewierka, op. cit., s. 140 i 145.
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3.2. Klauzula zapłaty „na pierwsze żądanie”
Klauzula taka zaostrza odpowiedzialność gwaranta, gdyż obowiązek świadczenia przez niego 

jest wymagalny w takim wypadku już z chwilą zgłoszenia mu żądania zapłaty przez beneficjenta 
i powinien zostać wykonany bezzwłocznie (co nie oznacza konieczności wypłaty świadczenia na-
tychmiast, ale uwzględnia czas potrzebny zakładowi ubezpieczeń na realizację żądania23; realny 
termin zapłaty sumy gwarancyjnej w praktyce nie powinien przekraczać 30 dni). Nie ma przy 
tym znaczenia fakt, czy rezultat zabezpieczany gwarancją się ziścił, a tym samym czy żądanie 
zapłaty jest zasadne24. Klauzula na „pierwsze żądanie” ma bowiem zastosowanie do gwarancji 
bezwarunkowych, w których gwarant nie dokonuje oceny stosunków prawnych z umowy pod-
stawowej zabezpieczonej gwarancją. Znaczenie ma jedynie spełnienie wymagań formalnych 
związanych z przedłożeniem gwarantowi żądania zapłaty. 

3.3. Klauzula identyfikacyjna
Żądanie beneficjenta musi zostać złożone przez osoby umocowane do zaciągania w jego imie-

niu zobowiązań majątkowych, co weryfikuje gwarant. W tym celu może on jednak – poprzez 
zastosowanie klauzuli identyfikacyjnej – wprowadzić dodatkowy wymóg formalny, zgodnie 
z którym składający żądanie zapłaty ma obowiązek złożenia określonych dokumentów na po-
twierdzenie właściwej reprezentacji25. W szczególności wypłata świadczenia może zależeć od 
przedstawienia aktualnego odpisu z KRS, przy czym dodatkowo gwarant może wymagać nota-
rialnego potwierdzenia za zgodność z oryginałem karty wzorów podpisów26. W razie tego typu 
zastrzeżeń beneficjent powinien upewnić się, że spełnienie wymogu będzie możliwe. Przykła-
dowo bowiem zagraniczny podmiot będący beneficjentem gwarancji, który nie funkcjonuje 
w KRS, nie mógłby nigdy przedstawić odpisu z tego rejestru. Zaletą klauzuli identyfikacyjnej 
jest jednak zapewnienie gwarantowi szybkiej weryfikacji osób podpisujących żądanie zapłaty, 
co przekłada się na skrócenie okresu potrzebnego na wypłatę świadczenia. Klauzula ta nie jest 
zatem zapisem niekorzystnym dla beneficjenta gwarancji, o ile tylko upewni się on, że speł-
nienie jej warunków jest możliwe, i będzie pamiętać o złożeniu właściwych dokumentów wraz 
z żądaniem zapłaty.

3.4. Klauzula redukująca
Niekiedy gwarancje przewidują zastosowanie klauzuli redukującej zobowiązanie gwaranta 

o ustaloną z góry kwotę lub opisowo, np. „o spłaconą kwotę”27. Do wspomnianego zmniejsze-
nia wysokości sumy gwarancyjnej może dojść z nastaniem konkretnego dnia lub z momentem 
wystąpienia określonego zdarzenia (które powinno zostać potwierdzone w sposób wskazany 
w treści gwarancji)28. Warto w tym miejscu dodać, że obniżenie zobowiązania gwaranta nie wy-
maga żadnych czynności prawnych, ale jest automatyczne (dojdzie do niego nawet wtedy, jeśli 
dniem redukcji jest dzień ustawowo wolny od pracy)29. Jeżeli jednak moment gwarancji jest 

23 Wyrok SN z dnia 30 czerwca 2011 r. (III CSK 282/10, LEX nr 898707).
24 Por. G. Tracz, op. cit., s. 232; uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 16 kwietnia 1993 r. (III CZP 16/93, 
OSNCP 1993, nr 10, poz. 166).
25 Por. R. Holly (red.), Gwarancja ubezpieczeniowa, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2003, nr 20 (215), dodatek spe-
cjalny, s. IV.
26 Por. I. Heropolitańska, B. Andrzejuk, op. cit., s. 146.
27 Ibidem, s. 127.
28 Ibidem, s. 126; R. Holly, op. cit., s. IV.
29 Por. I. Heropolitańska, B. Andrzejuk, op. cit., s. 128.
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wskazany w inny sposób niż poprzez określenie konkretnej daty, fakt zajścia zdarzenia powo-
dującego redukcję powinien być udokumentowany w sposób wskazany w treści gwarancji. Jest 
to dodatkowy wymóg, który – w przypadku zastosowania tej z natury niekorzystnej dla bene-
ficjenta klauzuli – pozwala ograniczyć możliwość powstania sporu co do aktualnej wysokości 
zobowiązania gwaranta30. Szczególnej ostrożności wymaga zastosowanie klauzul redukujących 
zobowiązanie „o spłaconą kwotę” w wypadku zabezpieczenia danego kontraktu poprzez kil-
ka umów gwarancyjnych, gdyż może to doprowadzić do zmniejszenia sumy gwarancyjnej we 
wszystkich gwarancjach, w których takie klauzule występują, o kwotę wypłaconą z tytułu jednej 
z gwarancji. Jest to rozwiązanie niezwykle niekorzystne dla beneficjenta, gdyż poprzez wypłatę 
z jednej tylko gwarancji w skrajnym wypadku może nawet dojść do wygaśnięcia wszystkich po-
zostałych umów gwarancyjnych31.

3.5. Klauzula nakazująca uzgadnianie zmian w umowie podstawowej
Ubezpieczyciele niechętnie godzą się wypłacać świadczenie niezależnie od zmian wprowadza-

nych w umowie podstawowej, bowiem tego typu zmiany mogą tworzyć warunki niekorzystne 
dla zleceniodawcy wystawienia gwarancji, zwiększające ryzyko niewywiązania się przez niego 
z umowy, a tym samym uprawdopodabniające wypłatę świadczenia z tytułu gwarancji. Niekiedy 
gwarant zastrzega, iż jego odpowiedzialność odnosi się wyłącznie do danego kształtu umowy 
podstawowej. Jest to rozwiązanie bardzo niekorzystne dla beneficjenta gwarancji, z uwagi na 
aspekty praktyczne i niejednokrotnie występującą niemożność uniknięcia zmian w umowie na 
realizację ważnych obiektów infrastrukturalnych. Dlatego też często wprowadza się klauzulę na-
kazującą uzgodnienie przez strony gwarancji zmian w umowie podstawowej32. Klauzula ta może 
zarówno przewidywać konieczność uzyskania zgody zakładu ubezpieczeń na utrzymanie waż-
ności gwarancji pomimo wprowadzenia zmian w zabezpieczanej umowie, jak również – co jest 
zdecydowanie korzystniejsze dla beneficjenta gwarancji – wprowadzać jedynie obowiązek poin-
formowania gwaranta o zaistniałej modyfikacji. 

3.6. Klauzula przedłużająca
Może się zdarzyć, że ustalenie daty ostatecznego zakończenia realizacji prac jest na etapie 

przetargu czy nawet zawierania umowy niemożliwe. W takim wypadku najlepiej jest dla bene-
ficjenta, aby gwarancja obowiązywała „aż do wykonania zobowiązania”33, czego może jednak 
nie zaakceptować zakład ubezpieczeń, gdyż w praktyce niebezpiecznie dla niego zbliża to taką 
gwarancję do gwarancji bezterminowej. Z uwagi na powyższe data wygaśnięcia gwarancji bywa 
niekiedy określana na podstawie najbardziej w danym momencie prawdopodobnego harmo-
nogramu realizacji. Jeżeli jednak faktyczny okres prac się przedłuży, beneficjent gwarancji może 
w takim wypadku pozostać bez ochrony. Rozwiązaniem jest wprowadzenie klauzuli określającej 
przypadki, w których okres ważności gwarancji się wydłuża. Może to następować automatycz-
nie – co jest bardzo korzystne dla beneficjenta – lub wydłużenie czasu trwania gwarancji może 
zależeć od decyzji zakładu ubezpieczeń, co nie zapewnia beneficjentowi pewności zachowania 
ciągłości tego zabezpieczenia34. Inną możliwość niesie ze sobą zastosowanie klauzuli extend or 

30 Ibidem, s. 127.
31 Ibidem, s. 127–128.
32 Ibidem, s. 129–130.
33 Ibidem, s. 136.
34 Ibidem, s. 137.
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pay35, która pozwala świadomemu przedłużających się prac beneficjentowi gwarancji zwrócić 
się w określonych w umowie sytuacjach do zakładu ubezpieczeń z alternatywnym żądaniem: 
zapłaty sumy gwarancyjnej lub przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia36. Treść 
klauzul przedłużających może też określać maksymalny termin przedłużania ważności gwaran-
cji oraz dokumenty, jakie należy przedstawić na potwierdzenie zajścia zdarzeń warunkujących 
przedłużenie. 

3.7. Klauzula wskazująca przyczyny wygaśnięcia gwarancji
Co do zasady gwarancja ubezpieczeniowa wygasa wraz z upływem terminu jej ważności. 

Praktyką jest jednak wskazywanie także innych przyczyn zakończenia okresu jej obowiązywa-
nia, takich jak: zwrócenie oryginału gwarancji ubezpieczycielowi przed upływem jej ważności, 
należyte wykonanie robót określonych w umowie podstawowej, zwolnienie gwaranta przez be-
neficjenta gwarancji ze zobowiązań będących przedmiotem gwarancji przed jej wygaśnięciem, 
zwolnienie wykonawcy umowy podstawowej zabezpieczonej gwarancją ze zobowiązań z niej 
wynikających przed wygaśnięciem gwarancji. W kontekście zwolnienia gwaranta lub wykonaw-
cy z ich zobowiązań beneficjent powinien w szczególności doprecyzować w umowie gwarancji 
dogodną dla niego, a jednocześnie możliwie bezpieczną formę takiego zwolnienia. Ma to na 
celu unikanie ewentualnych sporów co do istnienia zobowiązań – czy to z tytułu umowy podsta-
wowej, czy umowy gwarancyjnej. 

Pojedyncze słowo w umowie gwarancji ma niekiedy niezwykle istotne konsekwencje. Właśnie 
dlatego umiejętne stosowanie klauzul dodatkowych w gwarancjach ubezpieczeniowych pozwa-
la beneficjentowi w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć się przed skutkami niespełnienia 
przez wykonawcę jego zobowiązań.

Podsumowanie
Przeciwstawne interesy zakładu ubezpieczeń jako gwaranta i inwestora jako zamawiającego 

sprawiają, że uzgodnienie satysfakcjonującej obie strony treści gwarancji jest niezwykle trudne. 
Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż bardzo często negocjacje z ubezpieczycielem prowa-
dzi nie sam inwestor, ale wykonawca, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia gwarancji, 
a który jest zainteresowany przede wszystkim treścią umowy zlecenia wystawienia gwarancji, 
a nie samej umowy gwarancyjnej. W odniesieniu do tej ostatniej wykonawca zwraca uwagę je-
dynie na te zapisy, których konieczność wystąpienia zamawiający wprost przewidział w umowie 
podstawowej lub których konsekwencje może odczuć sam na podstawie odpowiednich postano-
wień umowy zlecenia wystawienia gwarancji. Wydaje się zatem, iż w celu możliwe najlepszego 
zabezpieczenia swoich interesów, a tym samym minimalizacji ryzyka finansowego związanego 
z niezrealizowaniem inwestycji, beneficjent gwarancji powinien przede wszystkim w odpowiedni 
sposób skonstruować wymogi dotyczące akceptowalnej przez niego gwarancji ubezpieczenio-
wej, a ponadto zaangażować się w negocjacje z ubezpieczycielem (choćby za pośrednictwem 
wykonawcy prac) na etapie zawierania umowy gwarancji. Tylko taki sposób działania pozwa-
la mu w pełni kontrolować kształt umowy, która ma go chronić, co ma szczególne znaczenie 
w przypadku kapitałochłonnych strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. 

Należy jednak podkreślić, iż inwestor, wprowadzając do umowy podstawowej wymagania 
dotyczące gwarancji należytego wykonania zobowiązań wykonawcy, musi pamiętać o uwzględ-

35 Por. R. Bertrams, Bank guarantees in international trade, Kluwer Law International, Haga 2004, s. 252.
36 Por. I. Heropolitańska, B. Andrzejuk, op. cit., s. 135.
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nieniu realnej możliwości uzyskania określonych zapisów na rynku ubezpieczeniowym. Niestety, 
wiele z najbardziej korzystnych dla zamawiającego postanowień jest w praktyce nie do zaak-
ceptowania przez zakłady ubezpieczeń. Przede wszystkim istotne jest zatem posiadanie przez 
inwestora świadomości stosowanych w gwarancji ubezpieczeniowej zapisów oraz ich konse-
kwencji po to, by zabezpieczenie na wypadek niewykonania czy niewłaściwego wykonania jego 
inwestycji nie miało charakteru jedynie iluzorycznego. Ustępstwa wobec zakładu ubezpieczeń 
przy wypracowywaniu kształtu gwarancji są jednak nieuniknione – tylko w ten sposób może 
dojść do osiągnięcia kompromisu pomiędzy podmiotami o sprzecznych interesach. Kluczem wy-
daje się być prowadzona przez wyspecjalizowane w tym zakresie osoby dogłębna analiza treści 
gwarancji, pozwalająca na forsowanie kluczowych z perspektywy beneficjenta zapisów oraz wy-
ważenie, które z mniej korzystnych dla niego rozwiązań wprowadzonych przez ubezpieczyciela 
są jeszcze możliwe do zaakceptowania. Tylko taki model zastosowania gwarancji ubezpiecze-
niowych uzyskiwanych od wykonawców inwestycji zapewnia skuteczny transfer części ryzyka 
inwestora na ubezpieczyciela, pozwalając tym samym zarządzającemu przedsięwzięciem na fak-
tyczne ograniczenie ryzyka finansowego.
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Summary of the ar� cle

Surety bonds as risk management tool for infrastructure investments 
from the perspective of an obligee

The article contains analysis of interdependence among the quality of securing investor’s in-
terests by use of surety bond and the wording of such surety bond, which due to lack of statutory 
regulations (aside from certain issues concerning application of the Public Procurement Law Act) 
almost completely relies on the agreement between insurer and obligee based on the freedom 
of contract principle and taking into account general regulations of Polish Civile Code Act con-
cerning contract law. As it is of crucial significance to properly construct requirements applying 
to surety bond in the investment contract and to consciously negotiate the conditions offered by 
the insurer – features of surety bonds, their essentialia negotti and additional clauses developed 
by practice have been analysed in terms of advantages and risk for the surety bond obilgee.

Keywords: surety bond, infrastructure investment.
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Łukasz Mazurczak

Przedawnienie typowych roszczeń regresowych ubezpieczycieli

Przedawnienie jest jedną z instytucji dawności, wiążącej z upływem czasu określone skutki prawne. 
Pierwotnym celem wprowadzenia tej instytucji było ograniczenie wierzycielowi w czasie możliwo-
ści skutecznego dochodzenia roszczeń majątkowych. Stwierdzić należy, iż instytucja ta wywiera 
pozytywny wpływ na stabilizację stosunków prawnych, a jednocześnie odgrywa wobec wierzy-
ciela rolę wychowawczą. Przedawnienie uwzględniane jest na wyraźny zarzut uprawnionego, nie 
może być on podniesiony w sposób dorozumiany, z kolei sąd nie uwzględnia go z urzędu. Co warte 
podkreślenia, przedawnienie roszczenia nie jest równoznaczne w skutkach z jego wygaśnięciem. 
Przedawnienie bowiem powoduje jedynie zmianę charakteru roszczenia poprzez przekształcenie 
w roszczenie niezupełne, a w konsekwencji istniejące zobowiązanie staje się zobowiązaniem natu-
ralnym. Zobowiązanie takie ciągle istnieje, a spełniając je, dłużnik spełnia świadczenie należne.

W polskim kodeksie cywilnym wyróżnić można trzy grupy przepisów regulujących zasady 
przedawniania roszczeń. Pierwszą z nich stanowią przepisy lex generalis zawarte w art. 117–125 
k.c. Do drugiej grupy należą przepisy regulujące przedawnienie roszczeń z określonego stosunku 
zobowiązaniowego, np. umowy o dzieło, umowy spedycji, umowy ubezpieczenia. W trzeciej gru-
pie znajdują się przepisy traktujące o konkretnych roszczeniach podmiotów w nich określonych, 
np. wzajemne roszczenia producenta i kontraktującego, roszczenia wynajmującego przeciwko 
najemcy. Roszczenie regresowe ubezpieczyciela powstaje wyłącznie w przypadku istnienia tak 
zwanego trójstronnego stosunku zobowiązaniowego, z jednej strony łączącego poszkodowanego 
ze sprawcą zdarzenia szkodowego, a z drugiej tegoż sprawcę z ubezpieczycielem. W konsekwen-
cji faktu, iż w ramach regresu typowego ubezpieczyciel nabywa to samo roszczenie pierwotnie 
przysługujące ubezpieczonemu, za początek biegu terminu przedawnienia tegoż roszczenia 
uznaje się ten sam moment, w którym zaczyna biec termin przedawnienia roszczenia poszko-
dowanego wobec sprawcy. Wśród przedstawicieli doktryny pojawiały się rozbieżne koncepcje 
dotyczące określenia długości terminu przedawnienia tego roszczenia. Wśród nich wymienić 
można koncepcję uznającą, iż roszczenie to związane jest z prowadzoną przez ubezpieczycie-
la działalnością gospodarczą, a także głoszącą, że wynika ono z tytułu umowy ubezpieczenia 
i przedawnia się w terminach określonych dla tego typu roszczeń.

Niniejsze opracowanie poddaje analizie przepisy traktujące o przedawnieniu roszczeń zawarte 
w kodeksie cywilnym oraz stanowi swoiste podsumowanie zarówno stanowisk prezentowanych 
przez przedstawicieli doktryny, jak i orzecznictwa na temat terminów przedawnienia typowego 
roszczenia regresowego.
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Słowa kluczowe: przedawnienie, termin przedawnienia, regres ubezpieczeniowy, regres typo-
wy, roszczenie regresowe.

Uwagi wstępne
Zagadnienia związane z roszczeniami regresowymi ubezpieczycieli były przedmiotem anali-

zy zarówno orzecznictwa, jak i przedstawicieli doktryny, w związku z czym obecnie mają one 
ugruntowany charakter. Jednakże nadal pojawiają się wątpliwości dotyczące terminów ich 
przedawnienia, co w dużej mierze jest skutkiem braku jasnego i wyraźnego uregulowania tej 
materii przez ustawodawcę. Konsekwencją tego są wątpliwości dotyczące nierzadko kwestii 
zasadniczych oraz konieczność ich rozstrzygania w oparciu o charakter prawny tych roszczeń. 
W związku z faktem, że charakter ten jest inny w przypadku regresu typowego, a inny w przypad-
ku regresu nietypowego, kwestia określenia terminów przedawnienia każdego z tych roszczeń 
winna być rozpatrywana oddzielnie. Niniejszy artykuł obejmował będzie kwestię przedawnienia 
typowych roszczeń regresowych.

Przedawnienie – obok prekluzji, zasiedzenia czy przemilczenia – jest jedną z instytucji daw-
ności wiążącej z upływem czasu określone skutki prawne1. Celem instytucji przedawnienia jest 
ograniczenie wierzycielowi w czasie możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń majątko-
wych. W założeniu ma ona likwidować niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a stanem 
prawnym. Przy kształtowaniu ram tej instytucji ustawodawca uwzględnił interesy obu stron 
stosunku prawnego poprzez założenie, iż wierzyciel, który nie dochodzi wykonania należnego 
świadczenia, musi brać pod uwagę, że upływ czasu spowoduje osłabienie jego prawa, włącz-
nie z jego wygaśnięciem. W tym miejscu warto podkreślić istotną rolę instytucji przedawnienia 
w systemie prawnym oraz jej funkcje stabilizacyjną i wychowawczą. Zauważenia wymaga, iż brak 
ograniczenia w czasie możliwości dochodzenia roszczeń majątkowych skutkowałby istotnymi 
konsekwencjami, wśród których warto wskazać na trudności dowodowe po stronie wierzyciela 
i dłużnika czy też na problemy ze skuteczną ochroną po stronie dłużnika. Niewątpliwie szybkie 
w czasie dochodzenie roszczeń przez wierzyciela sprzyja pewności prawa i ułatwia organiza-
cję wymiaru sprawiedliwości, w tym administrowanie sprawami toczącymi się przed sądami. 
W konsekwencji instytucja przedawnienia w sposób pozytywny oddziałuje na stabilizację sto-
sunków prawnych, a jednocześnie odgrywa wobec wierzyciela rolę wychowawczą.

Przyjęto bowiem, iż trwająca odpowiednio długo bezczynność wierzyciela uprawnia dłużnika 
do założenia braku obowiązku spełnienia danego świadczenia. W ocenie ustawodawcy dłużnik 
nie powinien bezterminowo pozostawać w niepewności w zakresie spoczywających na nim obo-
wiązków. Wątpliwości w zakresie prawnym uznano bowiem za zjawisko społecznie niepożądane, 
chociażby ze względu na wspomniane już trudności dowodowe, zwiększające się z upływem 
czasu. Może się bowiem okazać, iż ustalenie stanu prawnego na podstawie niekompletnego 
materiału dowodowego prowadzi do krzywdzących rozstrzygnięć2. Co warte podkreślenia, 
przedawnienie uwzględniane jest na wyraźny zarzut uprawnionego, który to zarzut nie może 
być podniesiony w sposób dorozumiany i którego z kolei sąd nie uwzględnia z urzędu. Podnie-
sienie stosownego zarzutu jest zatem warunkiem niezbędnym powstania ustawowych skutków 
prawnych. W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 6 k.c. ciężar udowodnienia okoliczności uza-
sadniających uwzględnienie zarzutu przedawnienia spoczywa na pozwanym.

1 Por. M. Pyziak-Szafnicka, (w:) M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna, Wolters Kluwer, War-
szawa–Kraków 2009, s. 1017 i nast.
2 Por. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 294.
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Po określonym ustawowo terminie dłużnik, powołując się na stosowne postanowienia prze-
pisów dotyczących instytucji przedawnienia, nabywa prawo uchylenia się od zaspokojenia 
roszczenia wierzyciela. Warto przy tym podkreślić, że przedawnienie roszczenia nie jest równo-
znaczne w skutkach z jego wygaśnięciem. Powoduje ono bowiem jedynie zmianę jego charakteru 
poprzez przekształcenie w roszczenie niezupełne, w konsekwencji czego istniejące zobowiązanie 
staje się zobowiązaniem naturalnym3. 

W konsekwencji po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje rosz-
czenie, może się uchylić od jego zaspokojenia. Z kolei chcący dochodzić roszczenia wierzyciel 
po upływie terminu przedawnienia zostaje pozbawiony możliwości skorzystania z ochrony pań-
stwowej4. Jak już zauważono, upływ terminu przedawnienia brany jest pod uwagę wyłącznie na 
zarzut strony. 

Z praktycznego punktu widzenia niezmiernie istotne jest, że roszczenia niezupełne nie podle-
gają przymusowej realizacji, a w przypadku upłynięcia terminu przedawnienia danego roszczenia 
przy jednoczesnym podniesieniu tego zarzutu przez dłużnika sąd oddali wniesione powódz-
two. Jak już podkreślono, roszczenie, które uległo przedawnieniu, nie podlega pełnej ochronie 
prawnej. Zgodnie jednak z orzecznictwem Sądu Najwyższego uznanie roszczenia przez dłużnika 
dokonane już po upływie terminu przedawnienia traktowane jest jako zrzeczenie się zarzutu 
przedawnienia5. W konsekwencji jeśli dłużnik spełni takie świadczenie, nie będzie mógł żądać 
jego zwrotu nawet w sytuacji, w której nie był świadomy czy to upływu terminu przedawnienia, 
czy też konsekwencji z tym związanych. Zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia nie 
może nastąpić jednak przed upływem terminu przedawnienia (zrzeczenie takie byłoby nieważne 
z mocy prawa). Obecnie nie budzi wątpliwości fakt, iż przedawnione zobowiązanie ciągle istnie-
je, a spełniając je, dłużnik spełnia świadczenie należne6.

1. Przepisy regulujące terminy przedawnienia
Uregulowania zawarte przez ustawodawcę w kodeksie cywilnym spowodowały, iż może-

my wyróżnić trzy podstawowe grupy przepisów regulujących zasady przedawniania roszczeń. 
Pierwsza z nich dotyczy norm zawartych w części ogólnej kodeksu cywilnego mających funkcję 
lex generalis i stosowanych w przypadkach, gdy przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. Prze-
pisy ogólne dotyczące instytucji przedawnienia zawarte są w art. 117–125 k.c. Zgodnie z treścią 
art. 117 § 1 k.c. co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Dodatkowo § 2 
przywołanego przepisu stanowi, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu 
przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania 
z zarzutu przedawnienia.

Wprowadzoną na mocy art. 118 k.c. zasadą generalną jest, iż roszczenia przedawniają się po 
upływie 10 lat, a roszczenia o świadczenia okresowe oraz związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej po upływie 3 lat. W tym miejscu zauważenia wymaga, iż roszczenia o naprawienie 
szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym podlegają szczególnemu terminowi przedawnienia, 
określonemu w art. 442¹ k.c., który został dodany do kodeksu cywilnego w wyniku nowelizacji 
ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny7. Przepis ten różnicuje zasady 
przedawnienia w zależności od tego, czy szkoda dotyczy mienia, czy też osoby. Zgodnie z tre-

3 Por. uchwała SN z dnia 10 listopada 1995 r. (III CzP 156/95, OSNC 1996, nr 3, poz. 31).
4 Por. A. Stępień-Sporek, F. Sporek, Przedawnienie i terminy zawite, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 30–34.
5 Orzeczenie SN z dnia 25 kwietnia 1974 r. (OSN 1975, poz. 49).
6 Por. uchwała SN z dnia 10 listopada 1995 r. (III CzP 156/95, OSNC 1996, nr 3, poz. 31).
7 Dz. U. Nr 80, poz. 538.
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ścią art. 442¹ § 1 k.c. wpływ na bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody mają dwa 
terminy: trzyletni a tempore scientiae, biegnący od dnia, w którym poszkodowany dowiedział 
się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia, oraz dziesięcioletni a tempore facti, 
biegnący od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę. Wykładnia systemowa 
pozwala na przyjęcie, iż przepis ten dotyczy wyłącznie szkód na mieniu8. Gdy jednak szkoda jest 
skutkiem zbrodni lub występku, roszczenie o jej naprawienie ulega przedawnieniu z upływem 20 
lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na moment, w którym poszkodowany dowie-
dział się o szkodzie i o osobie odpowiedzialnej za jej naprawienie. Zasada ta została wyrażona 
w art. 442¹ § 2 k.c. i ma zastosowanie zarówno do szkód na mieniu, jak i na osobie. W odnie-
sieniu do szkód osobowych zasada ta ma zastosowanie, pod warunkiem że upływ trzyletniego 
terminu z art. 442¹ § 3 k.c. nastąpiłby przed upływem terminu dwudziestoletniego9. Roszczenia 
ex contractu przedawniają się natomiast w terminie przewidzianym w kodeksie cywilnym dla 
umów danego rodzaju, o czym później.

Co do zasady terminy przedawnienia nie mogą być modyfikowane przez strony w drodze 
czynności prawnej i w tej materii przepisy prawa mają charakter bezwzględnie obowiązujący. 
Wynika to wprost z art. 119 k.c., w myśl którego „terminy przedawnienia nie mogą być skraca-
ne ani przedłużane przez czynność prawną”. Każdą umowę, która wprowadzałaby jakiekolwiek 
zmiany w zakresie terminów przedawnienia, na mocy art. 58 k.c. należałoby uznać za nieważ-
ną. Ustawodawca dopuścił jednak możliwość zmiany terminów przedawnienia przez przepisy 
szczególne. Należą one do drugiej grupy przepisów regulujących przedawnienie roszczeń z okre-
ślonego stosunku zobowiązaniowego jako całości. Wśród nich wymienić należy art. 646 k.c. 
dotyczący umowy o dzieło, art. 731 k.c., regulujący umowę rachunku bankowego, art. 778 k.c. 
traktujący o umowie przewozu osób, art. 792 k.c. regulujący umowy przewozu rzeczy czy też 
– w odniesieniu do umowy spedycji – art. 803 k.c. Do grupy tej należy także art. 819 k.c. odno-
szący się do roszczeń z umowy ubezpieczenia, przedawniających się z upływem 3 lat. Zbiór ten 
dotyczy roszczeń wynikających nie tylko z treści danego stosunku zobowiązaniowego, lecz także 
z uregulowań ustawowych czy indywidualnych postanowień umownych. Przykładowo w od-
niesieniu do umowy spedycji Sąd Najwyższy przyjął, iż art. 803 k.c. dotyczy nie tylko roszczeń 
wynikających z samej umowy, lecz także wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku prawne-
go spedycji10. Podobne stanowisko zawarte zostało także w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 
18 listopada 1997 r., zgodnie z którym „zastrzeżona w umowie o dzieło kara umowna (art. 483 
par 1 k.c.) przedawnia się wraz z przedawnieniem zobowiązania głównego (art. 646 k.c.)”11, 
z czego wynika, iż termin z essentialia negotii rozciąga się na accidentalia negotii. Przepisy w tak 
skategoryzowanej grupie dotyczą przedawnienia roszczeń wynikających z określonego stosunku 
zobowiązaniowego, czyli nie tylko roszczeń pomiędzy samymi stronami zawartej umowy, lecz 
także wszelkich roszczeń związanych z wykonywaniem danej umowy.

Z kolei trzecia grupa zawiera przepisy traktujące o konkretnych roszczeniach podmiotów 
w nich określonych. Do grupy tej należą normy zawarte w art. 624 k.c. – wzajemne roszcze-
nia producenta i kontraktującego, art. 677 k.c. – roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy, 

8 Por. M. Balwicka-Szczyrba, Przedawnienie roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej za szkody przyszłe na 
osobie, Ars boni et aequi, Poznań 2008, s. 150–155.
9 Por. Z. Radwański, Przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych w świetle znowelizowanego art. 442 k.c., 
„Monitor Prawniczy” 2007, nr 11, s. 594; G. Gaszewski, (w:) J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz,
LexisNexis, Warszawa 2013, s. 750.
10 Wyrok SN z dnia 24 lipca 2008 r. (IV CSK 86/08).
11 II CKN 465/97, „Glosa” 1999, nr 1, s. 28.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 20(1/2016) 93

art. 719 k.c. – roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania oraz art. 751 k.c. od-
noszący się do roszczeń wynikających z tytułu umowy zlecenia.

Zgodnie z treścią art. 120 k.c. bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym 
roszczenie stało się wymagalne. Mimo iż w przepisach prawa pojęcie wymagalności nie zostało 
zdefiniowane, powszechnie przyjmuje się, że jest to stan, w którym wierzyciel uzyskuje możli-
wość żądania zaspokojenia, a dłużnik zostaje obarczony obowiązkiem spełnienia świadczenia12. 
Jak precyzuje orzecznictwo ubezpieczeniowe, wymagalność roszczenia rozumieć należy jako 
„stan, w którym ubezpieczony wierzyciel ma prawną, co powinno się odczytywać jako rzeczy-
wistą, możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności o wypłatę świadczenia 
od dłużnika”13. W zależności od konkretnego przypadku roszczenia mogą stać się wymagalne 
w dniu wskazanym przez ustawodawcę, w wyniku stosownej czynności prawnej lub w dniu wy-
nikającym z właściwości zobowiązania, w tym także niezwłocznie po jego powstaniu. Ze względu 
na liczbę możliwych przypadków początku wymagalności nie da się zawrzeć w jednej regule 
prawnej mającej zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych, każdorazowo uzależnione 
jest to bowiem od charakteru i właściwości danego zobowiązania14. Warto także zasygnalizować 
istnienie funkcjonujących na mocy art. 121–125 k.c. instytucji zawieszenia oraz przerwania bie-
gu przedawnienia.

2. Koncepcje dotyczące przedawnienia typowego roszczenia regresowego
W obecnym stanie prawnym, na mocy art. 828 k.c., ustawodawca ustanowił szczególny ro-

dzaj subrogacji ustawowej (cessio legis), polegający na przejściu na ubezpieczyciela ex lege 
roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za powstanie szkody. 
Dzięki tej regulacji mimo naprawienia szkody zapłata odszkodowania nie skutkuje wygaśnięciem 
wierzytelności powstałej w wyniku wyrządzenia szkody ubezpieczającemu. Regres ubezpiecze-
niowy stanowi szczególny rodzaj wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela, uregulowany 
w art. 518 § 1 pkt 4 k.c., zgodnie z którym osoba trzecia, spłacając wierzyciela, nabywa spłaconą 
wierzytelność do wysokości dokonanej spłaty, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Takim 
przepisem szczególnym jest właśnie art. 828 k.c. Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawodawca 
nie przyznał ubezpieczycielowi wprost, w postaci roszczenia regresowego, prawa do żądania 
od osoby odpowiedzialnej za szkodę zwrotu wypłaconego odszkodowania. Przepis art. 828 k.c. 
wprowadził konstrukcję prawną, zgodnie z którą z mocy prawa przechodzi na ubezpieczyciela 
roszczenie ubezpieczającego przeciwko sprawcy szkody. Ubezpieczyciel wstępuje tym samym 
w prawa poszkodowanego będącego wierzycielem. Wierzytelność nabyta przez ubezpieczyciela 
w wyniku zapłaty odszkodowania jest tą samą wierzytelnością, którą w granicach zapłaty miał 
ubezpieczający. Mamy tu do czynienia jedynie z przekształceniem podmiotowym roszczenia. 
Zauważenia wymaga, iż roszczenie regresowe ma charakter akcesoryjny – jego istnienie uzależ-
nione jest od istnienia i – co ważne – spełnienia zobowiązania pierwotnego15.

Należy podkreślić, iż typowe roszczenie regresowe ubezpieczyciela powstaje tylko w przypadku 
istnienia dwóch różnych stosunków zobowiązaniowych. Pierwszego, łączącego poszkodowane-
go z osobą odpowiedzialną za powstanie szkody, oraz drugiego, związanego z relacją pomiędzy 
tymże sprawcą a ubezpieczycielem. Stosunek prawny ubezpieczenia, mimo że kreowany jest 

12 W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 303.
13 Wyrok SN z dnia 15 października 2009 r. (I CSK 59/09).
14 Por. wyrok SN z dnia 12 lutego 1991 r. (III CRN 500/90, OSNC 1992, nr 7–8, poz. 137).
15 Por. T. Sangowski, Regres ubezpieczeniowy, PWE, Warszawa 1977, s. 21; M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. 
Art. 805–834 KC. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 636.
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w głównej mierze przez treść umowy ubezpieczenia, także składa się z kilku innych elementów 
wypełniających jego treść. „Czynność prawna, w tym umowa, kreuje stosunek zobowiązaniowy, 
zaś przez treść czynności prawnej należy rozumieć zawarte w oświadczeniu woli postanowienia 
określające skutki dokonanej czynności […] czynność prawna wywołuje skutki prawne nie tylko 
w niej wyrażone, a więc objęte treścią oświadczenia woli, lecz również wynikające z ustawy, za-
sad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów”16.

Zagadnienie przedawnienia roszczeń regresowych może być analizowane z różnych punktów 
widzenia. W pierwszej kolejności należy bowiem ustalić punkt, w którym rozpoczyna się bieg 
terminu przedawnienia, a dopiero w dalszej kolejności analizie poddana winna być kwestia dłu-
gości terminu przedawnienia.

Zarówno w orzecznictwie, jak i wśród przedstawicieli doktryny brak jest wątpliwości co do 
początku biegu terminu przedawnienia typowego roszczenia regresowego. Zgodnie z wypra-
cowanym stanowiskiem każdorazowo jest to ten sam moment, w którym zaczyna biec termin 
przedawnienia roszczenia poszkodowanego wobec podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie 
szkodowe. W konsekwencji stosowane są reguły odnoszące się do przedawnienia roszczeń 
wynikających ze stosunku prawnego, z którego wynika szkoda. Zatem termin ten zawsze rozpo-
czyna się w momencie właściwym dla roszczenia wynikającego ze stosunku zobowiązaniowego 
pomiędzy poszkodowanym a sprawcą. Co warte podkreślenia, opisana powyżej zasada stano-
wi wyjątek od reguły ustanowionej na mocy art. 120 § 1 k.c., zgodnie z którą początek biegu 
terminu przedawnienia ściśle powiązany został z wymagalnością roszczenia. Z kolei w pre-
zentowanym przypadku ubezpieczyciel ma de facto możliwość dowiedzenia się o początku 
biegu terminu przedawnienia dopiero w chwili zgłoszenia do niego roszczenia przez upraw-
nioną osobę. W tym miejscu warto zauważyć, iż ustawodawca przyznał ubezpieczającemu 
pierwszeństwo zaspokojenia pozostałej części roszczenia, jeśli ubezpieczyciel pokrył ją tylko 
częściowo. Celem przyświecającym ustawodawcy przy kształtowaniu tego typu rozwiązania był 
fakt, iż wskazanie innego momentu rozpoczynającego bieg terminu przedawnienia dla roszcze-
nia zwrotnego ubezpieczyciela mogłoby w konsekwencji doprowadzić do obejścia normy z art. 
828 § 1 zd. 2 k.c.i utrudnić lub wręcz uniemożliwić wykonanie prawa pierwszeństwa z uwagi na 
upływ terminu przedawnienia.

Jak już wspomniano, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 118 k.c., jeżeli przepis szczegól-
ny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi co do zasady 10 lat, natomiast w przypadku 
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej – 3 lata. Z faktu wyraźnego wyodrębnienia roszczenia regresowego ubezpieczyciela 
w stosunku klasycznej do subrogacji z art. 518 k.c. wynika jego szczególny charakter. Ubezpie-
czyciel nie jest bowiem typową osobą trzecią w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego za 
powstanie szkody. Co istotne, wypełniając postanowienia umowy ubezpieczenia poprzez wy-
płatę należnego odszkodowania, ubezpieczyciel wykonuje swoje własne zobowiązanie, a nie 
– jak to ma miejsce w przypadku klasycznej subrogacji – spłaca wierzyciela zamiast dłużnika17. 
Zgodnie z poglądem wypracowanym przez orzecznictwo czynności podejmowane przez pod-
miot gospodarczy traktowane są jako czynności wykonywane w ramach prowadzonej przez ten 
podmiot działalności gospodarczej, jeżeli można im przypisać normalny, funkcjonalny związek 

16 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, PWN, Warszawa 1999, s. 316; por. 
A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, PWN, Wrocław 1964, s. 9–10; A. Stelmachowski, 
Zarys teorii prawa cywilnego, PWN, Warszawa 1998, s. 233–234.
17 Por. M. Kloczewski, Regres w prawie ubezpieczeniowym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1958, nr 9, s. 16.
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z tą działalnością. Dotyczy to głównie czynności podejmowanych w celu realizacji zadań bezpo-
średnio związanych z przedmiotem działalności prowadzonej przez ten podmiot18.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 listopada 1998 r.19, zróżnicowanie terminów 
przedawnienia określonych w art. 118 k.c. zależy wyłącznie od kwalifikacji roszczenia pod wzglę-
dem jego związku z określonym rodzajem działalności. Termin ten nie jest więc uzależniony ani 
od rodzaju podmiotu, któremu przysługuje dane roszczenie, ani od tego, czy rozstrzygana spra-
wa ma charakter cywilny czy gospodarczy. 

Jeśli uwzględnić zatem powyższe stwierdzenie oraz szczególny charakter roszczeń regresowych 
przysługujących wyłącznie ubezpieczycielowi, można zakwalifikować działalność ubezpieczenio-
wą jako formę działalności gospodarczej, a powstające z mocy prawa roszczenie ubezpieczyciela 
za związane z tą działalnością. W konsekwencji takiego założenia, w myśl którego roszczenia 
wynikające z regresu typowego są roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ubezpieczyciela 
działalnością gospodarczą, przedawniają się one z upływem 3 lat, licząc od momentu wymagal-
ności, to jest od dnia wypłaty odszkodowania. Koncepcja ta nie spotkała się jednak z aprobatą 
ani przedstawicieli doktryny, ani orzecznictwa. Także w ocenie autora nie zasługuje ona na 
uwzględnienie, chociażby ze względu na fakt, iż jej zastosowanie skutkowałoby odmienną sytu-
acją prawną sprawcy w zależności od tego, czy szkoda przez niego wyrządzona została pokryta 
w ramach zawartej umowy ubezpieczenia oraz od tego kiedy świadczenie ubezpieczeniowe zo-
stało spełnione.

W literaturze przedmiotu analizie poddano także pogląd, zgodnie z którym roszczenia wyni-
kające z regresu typowego są roszczeniami z tytułu umowy ubezpieczenia i jako takie ulegają 
przedawnieniu w terminie właściwym dla tejże umowy.

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia uregulowane zostało w art. 819 k.c., który 
zgodnie z zasadą lex specialis derogat legis generalis wyłącza możliwość zastosowania norm 
o przedawnieniu roszczeń zawartych w części ogólnej kodeksu cywilnego20. Podkreślenia wymaga, 
iż przepis ten odnosi się do wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku prawnego ubezpiecze-
nia, o ile przepisy lex specialis nie przewidują szczególnego terminu przedawniania w przypadku 
konkretnych roszczeń. Norma tego przepisu dotyczy zatem zarówno roszczeń przysługujących 
ubezpieczającemu, jak i na przykład roszczeń ubezpieczyciela o zapłatę składki ubezpieczenio-
wej21. Zdaniem F. Małysza termin z art. 819 k.c. „odnosi się w zasadzie do wszystkich roszczeń 
wynikających ze stosunku ubezpieczenia”22, a zatem także do przysługujących ubezpieczycielowi 
roszczeń regresowych. Jednakże – jak już wspomniano – przepis ten nie znajdzie zastosowania 
w sytuacjach, w których przepis prawa reguluje przedawnienie poszczególnych roszczeń w spo-
sób odmienny. W ocenie A. Szpunara ze względu na fakt, iż termin ten znajduje zastosowanie 
także w przypadku umów ubezpieczenia z udziałem osób trzecich, nie można zgodzić się ze sta-
nowiskiem, zgodnie z którym ma on zastosowanie wyłącznie do stron umowy ubezpieczenia23.

18 Por. wyrok SA w Katowicach z dnia 20 grudnia 2002 r. (I ACa 701/02, OSA 2003, nr 9, s. 39).
19 III CKN 6/98, LEX nr 50677.
20 Por. B. Kordasiewicz, Problematyka dawności, (w:) Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego, t. 2. Prawo 
cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 544.
21 Por. H. Ciepła, Umowa ubezpieczenia, (w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego, ks. 3, Zobowią-
zania, t. 2, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 543.
22 F. Małysz, Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1996, 
nr 4–5, s. 6.
23 A. Szpunar, Glosa do wyroku z 31 maja 1985 r., „Państwo i Prawo” 1987, nr 2–3, s. 138.
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Przy uwzględnieniu powyższych argumentów analizy wymaga kwestia, czy terminy przedaw-
nienia roszczeń regresowych ubezpieczycieli mogą być krótsze niż te wynikające z pierwotnego 
stosunku zobowiązaniowego pomiędzy poszkodowanym a osobą odpowiedzialną za szkodę, 
z czym wiązałoby się kwalifikowanie ich jako roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia 
bądź też jako ściśle związanych z działalnością prowadzoną przez ubezpieczycieli. Gdybyśmy 
odpowiedzieli pozytywnie na tak postawione pytanie, roszczenie ubezpieczyciela przedawnia-
łoby się w każdym przypadku, na mocy art. 118 k.c. in fine lub art. 819 k.c., z upływem 3 lat. 
W takim przypadku ograniczenie to znajdowałoby zastosowanie zawsze, gdy dla roszczenia ze 
stosunku poszkodowany–sprawca przewidziany byłby termin dłuższy niż trzyletni. Przyjęcie 
takiej koncepcji skutkowałoby wprowadzeniem stałego, alternatywnego terminu przedaw-
nienia. Początek biegu przedawnienia ustalany byłby zgodnie ze wspomnianymi wcześniej 
regułami, z kolei koniec, o ile pierwotny termin byłby dłuższy niż 3 lata, byłby redukowany do 
3 lat. W ocenie autora stanowisko takie nie znajduje potwierdzenia w obowiązującym stanie 
prawnym.

Zgodnie z przeważającym w doktrynie poglądem roszczenie regresowe ubezpieczyciela nie 
jest bowiem roszczeniem wynikającym z umowy ubezpieczenia, co skutkuje brakiem możliwości 
zastosowania do tych roszczeń art. 819 § 1 k.c. Przyjmuje się, iż w przypadku regresu typowego 
ubezpieczyciel przejmuje roszczenie pierwotnie przysługujące poszkodowanemu. Roszczenie to 
może wynikać z czynu niedozwolonego lub niewłaściwie wykonanej umowy. W konsekwencji 
roszczenie zwrotne ubezpieczyciela podlega różnym terminom przedawnienia24. Analizując róż-
ne przepisy regulujące kwestię przedawnienia roszczeń, przy uwzględnieniu złożoności samej 
umowy ubezpieczenia (essentialia, accidentalia, naturalia negotii) oraz skutków przez nią wy-
woływanych, zdaniem M. Krzemińskiego można dojść do odmiennych wniosków25. Podkreśla 
on, że roszczenie regresowe ubezpieczyciela bez wątpienia związane jest z umową ubezpiecze-
nia, zaś sam fakt, iż nie powstaje ono pomiędzy stronami tej umowy, nie jest decydujący. Jak już 
wspomniano, terminy przedawnienia roszczeń głównych rozciągają się bowiem na pozostałe 
roszczenia wynikające z innych elementów umowy ubezpieczenia, czyli ze stosunku prawnego 
ubezpieczenia. Z drugiej strony M. Krzemiński uwzględnia w swojej teorii fakt, iż art. 828 § 1 k.c. 
ma charakter ius dispositivi. Jak szczegółowo opisano powyżej, strony umowy ubezpieczenia 
mają swobodę wprowadzenia uregulowania przewidującego, że na ubezpieczyciela nie przejdą 
roszczenia ubezpieczającego w stosunku do osoby odpowiedzialnej za spowodowanie szkody 
lub że roszczenia te przejdą na ubezpieczyciela na innej podstawie prawnej26. W konsekwen-
cji powyższego można przyjąć, że roszczenie regresowe ubezpieczyciela nie jest elementem 
istotnym (naturalia negotii) umowy ubezpieczenia. Jeżeli bowiem strony umowy ubezpiecze-
nia nie wyłączą stosowania art. 828 k.c., to ze względu na to, że czynność prawna wywołuje 
dodatkowo skutki wynikające z ustawy, w tym z przepisów iuris dispositivi, wynikające z normy 
tego przepisu roszczenie staje się treścią stosunku prawnego ubezpieczenia27. Z kolei w ocenie 

24 Por. J. Ławrynowicz, Glosa do wyroku z dnia 31 maja 1985 r., III CRN 148/85, „Nowe Prawo” 1989, nr 2–3, 
s. 220; J. Myszkowski, Przedawnienie roszczeń w ubezpieczeniach gospodarczych, „Wiadomości Ubezpiecze-
niowe” 2003, nr 3–4, s. 34; J. Myszkowski, Nowe spojrzenie na nietypowe roszczenie zwrotne, „Wiadomości 
Ubezpieczeniowe” 2004, nr 11–12, s. 27; M. Kujawa, Roszczenie regresowe, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 
i Zdrowotnych” 2002, nr 8, s. 32.
25 M. Krzemiński, Terminy przedawnienia roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń, „Gazeta Ubezpieczenio-
wa” z 8 marca 2005 r.
26 Por. M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 KC. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 262.
27 Por. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, op. cit., s. 316.
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M. Święcickiego regres ubezpieczyciela stanowi przyjęty na mocy ustawy uzupełniający składnik 
umowy ubezpieczenia28.

W związku z faktem, iż roszczenia związane ze stosunkiem ubezpieczenia są roszczeniami ma-
jątkowymi, na mocy art. 117 § 1 k.c. podlegają one przedawnieniu, co oznacza, iż zobowiązany 
uzyskuje możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem 
terminu, pod warunkiem że nie zrzekł się korzystania z takiego zarzutu. W kontekście roszczeń 
wywodzonych na mocy art. 828 k.c. kluczowe znaczenie ma reguła mówiąca, iż wstępujący 
w prawa zaspokojonego wierzyciela ubezpieczyciel zawsze nabywa to samo roszczenie przysłu-
gujące pierwotnie ubezpieczającemu. Fakt, iż nie jest to roszczenie nowe, ma swoje znamienne 
konsekwencje przy ustalaniu terminu przedawnienia. Pozycja dłużnika wobec towarzystwa 
ubezpieczeń nie może być bowiem gorsza od jego pozycji wobec poszkodowanego, gdyby ten 
nie zawarł umowy ubezpieczenia i to on – jako pierwotny wierzyciel – miałby roszczenie o napra-
wienie szkody. Jest tak dlatego, że ubezpieczyciel przejmuje roszczenie pierwotne przysługujące 
poszkodowanemu i wchodzi w jego sytuację prawną, co powszechnie określane jest mianem 
subrogacji, czyli podstawienia wierzyciela29.

W konsekwencji roszczenia regresowe ubezpieczycieli ulegają przedawnieniu na takich 
samych zasadach, na jakich przedawnia się pierwotne roszczenie ubezpieczającego wobec 
osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę w ubezpieczonym mieniu. Przykładowo co do zasady 
będzie to termin trzyletni (a tempore scientiae) dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolo-
nych oraz każdorazowo termin dziesięcioletni (a tempore facti). Z kolei na mocy art. 442¹ k.c. 
w przypadku szkód będących skutkiem zbrodni lub występku roszczenie o naprawienie szkody 
przedawni się z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Nie ma przy tym znacze-
nia data, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz o osobie zobowiązanej do jej 
naprawienia. 

W tym miejscu zasygnalizowania wymagają wątpliwości, jakie nasuwają się, jeżeli w chwili 
zapłaty odszkodowania sprawca zdarzenia nie był znany. W ocenie części przedstawicieli dok-
tryny treść przepisu art. 442¹ § 1 zd. 1 uprawnia do przyjęcia, iż bieg przedawnienia rozpoczyna 
się dopiero w dniu, w którym ubezpieczyciel powziął informację o osobie zobowiązanej do na-
prawienia szkody. Przykładowo, na gruncie poprzednio obowiązującego art. 442 § 1 pogląd taki 
wyraził T. Sangowski30.

Ubezpieczyciel nabywa zatem typowe roszczenie zwrotne z chwilą wypłaty odszkodo-
wania ubezpieczonemu, jednakowoż bieg przedawnienia co do zasady rozpoczyna się już 
w dniu powstania szkody, a sam fakt nabycia wierzytelności nie skutkuje przerwaniem biegu 
przedawnienia roszczenia w stosunku do sprawcy szkody. W konsekwencji rzeczywisty termin 
przedawnienia typowego roszczenia regresowego jest różnicą pomiędzy terminem przysługu-
jącym poszkodowanemu, określonym przez stosowny przepis prawa, a okresem, jaki upłynął od 
momentu wymagalności tego roszczenia do chwili wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodo-
wanego, czego skutkiem jest przekształcenie podmiotowe omawianego roszczenia31. Co warte 
zauważenia, bieg przedawnienia nie ulega przerwaniu czy też zawieszeniu w wyniku zapłaty 
odszkodowania przez ubezpieczyciela. Potwierdził to Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 

28 M. Święcicki, Prawo pracy, PWN, Warszawa 1970, s. 178.
29 Por. J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989, s. 742.
30 T. Sangowski, op. cit., s. 103.
31 Por. E. Kowalewski et al., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz–Toruń 
2002, s. 238.
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31 maja 1985 r.32 uznał, iż „roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń ulegają przedawnieniu 
(art. 117 § 1 k.c.) w takich warunkach, w których przedawnia się nabyte przezeń roszczenie 
ubezpieczającego do osoby trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę w ubezpieczonym mieniu (art. 
828 § 1 k.c.). Ubezpieczyciel zatem, wstępując w miejsce ubezpieczającego (art. 518 § 1 pkt 4 
k.c.), nabywa do osoby trzeciej roszczenie z takim ograniczonym terminem przedawnienia, jaki 
– po odliczeniu okresu, który do tego czasu upłynął – pozostawał ubezpieczającemu na dzień 
zapłaty odszkodowania do dochodzenia od tej osoby wynagrodzenia wyrządzonej mu szkody”. 
W analizowanym przez Sąd stanie faktycznym pozwani dopuścili się kradzieży, a ich czyn zo-
stał w postępowaniu karnym zakwalifikowany jako występek. Roszczenie zwrotne nie uległo 
przedawnieniu, bowiem od chwili dokonania kradzieży nie upłynął termin właściwy dla tego 
typu czynów, który wynosił 10 lat. Co warte zauważenia, w uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy 
uznał roszczenie regresowe z art. 828 k.c. za szczególny przypadek subrogacji.

Powyższy wyrok zapadł na gruncie stanu faktycznego, w którym Państwowy Zakład Ubezpieczeń 
w dniu 20 listopada 1973 r. wypłacił odszkodowanie ubezpieczeniowe za szkodę spowodowaną 
w związku z włamaniem do autobusu należącego do ubezpieczonego przedsiębiorstwa i w kon-
sekwencji kradzieży ubezpieczonego mienia. Dwaj sprawcy zdarzenia zostali ustaleni i skazani 
prawomocnymi wyrokami na kary pozbawienia wolności. W dniu 3 sierpnia 1981 r. PZU wniósł 
pozew z żądaniem zasądzenia od sprawców zwrotu wypłaconego odszkodowania wraz z usta-
wowymi odsetkami i kosztów procesu. Rozpatrujący sprawę sąd rejonowy, powołując się na art. 
442 § 1 k.c.33, oddalił powództwo, uznając je za przedawnione. Złożona rewizja została oddalona 
przez sąd wojewódzki, który dokonał korekty stanowiska sądu rejonowego wyłącznie w zakresie 
przepisu właściwego dla ustalenia okresu przedawnienia, wskazując na art. 819 k.c. jako właści-
wy. Sąd wojewódzki przyjął zatem, iż w analizowanej sprawie zastosowanie będzie miał trzyletni 
okres przedawnienia, liczony od dnia zapłaty odszkodowania. W wyniku rewizji nadzwyczajnej 
wniesionej przez Prokuratora Generalnego Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu wojewódzkiego 
oraz poprzedzający go wyrok sądu rejonowego i sprawę przekazał sądowi niższej instancji do 
ponownego rozpatrzenia. Jak uznał Sąd Najwyższy, przewidziane w art. 828 k.c. roszczenie re-
gresowe jest roszczeniem pochodnym i należy je traktować jako tę samą wierzytelność, która 
przysługuje ubezpieczonemu do sprawcy zdarzenia szkodowego. Jak stwierdzono w omawia-
nym wyroku, w art. 828 § 1 k.c. ustawodawca ustanowił „szczególny przypadek podstawienia 
(subrogacji), o którym mowa w art. 518 § 1 pkt 4 i 3 k.c.” W konsekwencji takiego uregulowania 
do zakładu ubezpieczeń zastosowanie mają, na mocy art. 513 k.c., takie same ograniczenia przy 
dochodzeniu roszczenia zwrotnego, jakie przysługiwałyby sprawcy przeciwko poszkodowane-
mu. Jednym z tych ograniczeń jest ustanowione treścią art. 117 k.c. przedawnienie roszczenia. 
W przypadku towarzystwa ubezpieczeń termin ten biegnie zatem nie od momentu spełnienia 

32 Wyrok SN z dnia 31 maja 1985 r. (III CRN 148/85, OSN 1986, nr 3, poz. 34) wraz z glosami J. Ławrynowicza, 
op. cit., s. 218 i A. Szpunara, op. cit., s. 137 oraz A. Szpunar, O roszczeniach regresowych zakładu ubezpieczeń, 
„Nowe Prawo” 1990, nr 7–9, s. 40; Z. Szymański, op. cit., s. 135–138; por. także uzasadnienie uchwały SN z dnia 
8 stycznia 1991 r. (III CZP 71/90, OSNP 1991, z. 7, poz. 82) oraz uwagi zawarte w uzasadnieniu postanowienia SN 
z dnia 30 września 1977 r. (I CZ 91/77, OSNCP 1978, z. 10, poz. 181).
33 Art. 442. § 1 k.c. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnie-
niu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszko dowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej 
do jej na prawienia. Jednakże w każdym wy padku roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, 
w którym nastąpiło zdarzenie wy rządzające szkodę. § 2. Jeżeli szko da wynikła ze zbrodni lub występ ku, roszcze-
nie o naprawienie szko dy ulega przedawnieniu z upły wem lat dziesięciu od dnia popeł nienia przestępstwa bez 
względu na to, kiedy poszkodowany dowie dział się o szkodzie i o osobie obo wiązanej do jej naprawienia.
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świadczenia ubezpieczeniowego, lecz – jak to wynika z art. 120 k.c. – od daty, w której rosz-
czenie poszkodowanego do sprawcy szkody stało się wymagalne34. W omawianym wyroku Sąd 
Najwyższy zwrócił uwagę także na błędne określenie przez sąd wojewódzki art. 819 k.c. jako 
właściwego dla ustalenia terminu przedawnienia w analizowanym stanie faktycznym. Artykuł 
ten bowiem reguluje kwestię przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku ubezpieczenia. 
A jak trafnie zauważył Sąd Najwyższy, takowy nie łączył PZU ze sprawcami kradzieży. W ocenie 
Sądu roszczenie zakładu ubezpieczeń nie uległo przedawnieniu, gdyż sprawcy włamania i zabo-
ru mienia popełnili czyn niedozwolony, w konsekwencji którego zostali skazani za popełnione 
przestępstwo. W związku z tym roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej tym czynem 
ulegało przedawnieniu w oparciu o ówcześnie obowiązujący art. 442 § 2 k.c. przewidujący 
w takich okolicznościach dziesięcioletni termin przedawnienia. Tym samym Sąd Najwyższy sko-
rygował interpretację sądu rejonowego, który przyjął trzyletni termin przedawnienia wynikający 
z ówczesnego art. 442 § 1 k.c. Pomimo upływu czasu powyższe stanowisko Sądu Najwyższego 
do dziś zachowuje aktualność. Stanowisko to Sąd Najwyższy podtrzymał przykładowo w wyroku 
z dnia 15 stycznia 2010 r.35

Uwagi końcowe
Podsumowując powyższe, uznać należy, iż osoba trzecia może odmówić spełnienia świadczenia 

regresowego, mimo iż upływ terminu przedawnienia nastąpił dopiero po przejściu wierzytelno-
ści na ubezpieczyciela. Stanowisko to zostało powszechnie zaaprobowane i obecnie nie budzi 
kontrowersji. Co warte podkreślenia, w przypadku regresu typowego roszczenie ubezpieczyciela 
wobec osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody nie jest roszczeniem z umowy ubezpiecze-
nia. Jest ono tym samym roszczeniem, które przysługiwało ubezpieczonemu przeciwko sprawcy 
szkody, i podlega ono takiemu samemu reżimowi prawnemu, także w odniesieniu do terminów 
przedawnienia. Nie będzie miał w tym przypadku zastosowania okres przedawnienia właściwy 
dla roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, lecz termin właściwy dla danego roszczenia. Będzie 
to zatem ten sam termin, jaki przysługiwałby ubezpieczonemu, który dochodziłby danego rosz-
czenia samodzielnie. Fakt przejścia roszczenia na ubezpieczyciela nie przerywa ani nie zawiesza 
terminu przedawnienia roszczeń regresowych. Nie zmienia tego nawet fakt, iż niejednokrotnie 
termin ten jest bardzo krótki. Przykładowo termin przedawnienia roszczeń wobec przewoźnika 
z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki wynosi rok.
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Summary of the ar� cle

Limitation of standard insurers’ recourse claims 

Claims barred by statute of limitation, prescription and concealment are strictly connected with 
the legal consequences resulting from the passage of time. The aim of limitation of insurance 
claims is to delay creditor’s possibility to effectively recover the material claims. This institution 
is said to introduce a stabilization of legal relationship on the market and play an educational 
role as far as a creditor is considered. Limitation of claim is accepted at the request of a par-
ty entitled, however the court is not accepting it automatically. It should be highlighted that 
the limitation of claims is not equal with it expiration. Limitation causes a change of claim char-
acter by transferring this claim into a natural claim. This claim still exists and a person is obliged 
to satisfy it.

Polish Civil Code distinguishes three groups of provisions regulating the limitation of claims. 
The first group are the provisions lex generalis included in article 117-125 of the Civil Code. 
The second group are the provisions regulating claims pertaining to the specific task contract, 
agreement forwarding, insurance agreement. The third group are the provisions pertaining to 
claims of specific entities claims: mutual claims of a producer and a contracting party, claim of 
a tenant against a landlord. Limitation of claims of an insurer is said to occur only in case when 
there is so called trilateral commitment. In this commitment, an injured party is connected with 
a perpetrator and a perpetrator is connected with an insurer. In the consequence, as far as 
standard recourse is concerned, an insurer gains the initial claim of an insured. Deadline for a re-
course of this type of claims is the same as the moment of recourse deadline for an injured party 
claim against a perpetrator. Many controversy concerning the way of calculating limitation pe-
riod has appeared Some experts are of the opinion that these type of claim is connected with the 
business activity conducted by an insurer. There is also an opinion that this type of claim results 
from an insurance agreement and the limitation period should be determined according to it.

The following article analyses the provisions concerning the limitation of claims included in 
the Civil Code. The author summarizes opinions of experts and the jurisdiction concerning the 
limitation period.

Keywords: limitation, limitation period, insurance recourse, standard recourse, claim barred by 
statue of limitation.

Mgr Łukasz Mazurczak, absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk i Podyplomowych Studiów Prawa Ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim; 
kierownik Działu Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych Eksperci NEMU Sp. z o.o.
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Elżbieta Wanat-Połeć, Robert Stachura

Nadzór nad procesami zachodzącymi w Ośrodku Informacji 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie doświadczeń Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego związanych 
ze współpracą z zakładami ubezpieczeń w procesach zasilania ogólnopolskiej bazy danych 
ubezpieczeń komunikacyjnych i udostępniania z niej informacji, a w szczególności ze względu 
na konieczność dbania o zachowanie najwyższych standardów ochrony danych osobowych, 
istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia nadzoru nad przebiegiem wspomnianych procesów. 
W tym rozumieniu nadzór sprawowany w ramach UFG obejmuje działania związane z monito-
rowaniem procesów zachodzących w Ośrodku Informacji UFG wraz z możliwością oddziaływania 
na zakłady ubezpieczeń naruszające warunki współpracy z Funduszem. 

Celem artykułu jest omówienie nowego modelu nadzoru nad procesami Ośrodka Informacji 
UFG, jak również analiza możliwości wykorzystania dotychczas zdobytych doświadczeń w budo-
wie systemu nadzoru, w kontekście rozszerzonych zadań UFG oraz planowanych działań na rzecz 
rynku ubezpieczeniowego.

Słowa kluczowe: Ośrodek Informacji UFG, nadzór, baza danych, innowacyjność. 

Uwagi wstępne
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój Ubezpieczeniowego Funduszu Gwaran-

cyjnego. Rozpoczęta kilka lat temu modernizacja bazy Ośrodka Informacji UFG i osiągnięcie 
przez nią wysokich parametrów efektywności otwierają szerokie możliwości wykorzystania 
potencjału tej bazy. Jesteśmy przekonani, że rozwój technologii informatycznych w połączeniu 
z nowymi możliwościami analizy dużych zbiorów danych już w najbliższej przyszłości znacznie 
przyczyni się do rozwoju UFG i całego sektora ubezpieczeniowego. Wyznaczanie i wspieranie 
realizacji właśnie takich celów zakłada kadra zarządzająca UFG. Jako priorytet na najbliższe 
lata przyjęto doprowadzenie do istotnego wzrostu użyteczności biznesowej bazy, oczywiście 
mając na uwadze uregulowania prawne, w tym związane z koniecznością zachowania naj-
wyższej staranności w ochronie zgromadzonych danych. Jednym z warunków niezbędnych do 
realizacji wspomnianych celów UFG jest zapewnienie wysokiej skuteczności systemu nadzoru 
nad procesami związanymi z gromadzeniem i udostępnianiem danych z bazy Ośrodka Infor-
macji UFG.
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1. Geneza powstania i aktualny potencjał bazy danych ubezpieczeń komunikacyjnych UFG
Koncepcja powołania do życia Ośrodków Informacji w państwach członkowskich Unii Euro-

pejskiej pojawiła się w dyrektywach komunikacyjnych, które porządkują i określają minimalny 
zakres wymogów w odniesieniu do ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na 
obszarze Wspólnoty Europejskiej. Pomimo pojawiania się pewnych zalążków instytucji Ośrodka 
Informacji już w trzeciej dyrektywie komunikacyjnej1, koncepcja ta została zrealizowana dopiero 
w czwartej dyrektywie komunikacyjnej2. Akt ten nałożył na państwa członkowskie obowiązek 
ustanowienia w każdym z nich instytucji Ośrodka Informacji.

W polskim porządku prawnym – zgodnie z zapisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych, UFG i PBUK3 – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni funkcję Ośrodka Informacji, 
począwszy od dnia 1 maja 2004 r.

Na mocy nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 8 lipca 
2005 r.4 w Ośrodku Informacji UFG (dalej: OI UFG) oprócz danych dotyczących ubezpieczeń OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych rozpoczęto gromadzenie danych dotyczących ubezpieczeń 
autocasco (AC). Od połowy 2008 r. Fundusz rozpoczął wdrażanie nowych rozwiązań funkcjo-
nalnych dla Ośrodka Informacji. Zmiany objęły także strukturę organizacyjną i wyodrębnienie 
nowego biura oraz określenie nowych zasad funkcjonowania Ośrodka Informacji, zgodnie z przy-
jętym celem biznesowej użyteczności baz dla rynku ubezpieczeniowego.

Gromadzenie i udostępnianie przez UFG danych ma służyć eliminacji przeszkód faktycz-
nych w dochodzeniu przez poszkodowanych roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli. 
Poszkodowany, który zyskał dostęp do informacji o wypadku komunikacyjnym, danych osoby 
odpowiedzialnej za szkodę oraz jej ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej, może skutecz-
nie domagać się odszkodowania w postępowaniu przedsądowym, później zaś pozwać do sądu 
znanego sobie posiadacza pojazdu, kierującego lub ubezpieczyciela OC. Co więcej, dzięki koor-
dynacji systemów prawnych państw Unii Europejskiej, ustanowieniu w każdym z nich Ośrodka 
Informacji oraz współpracy pomiędzy ośrodkami, poszkodowany zyskuje dostęp do informa-
cji przechowywanych również w Ośrodkach Informacji innych państwach. Chronione są więc 
w równym stopniu zarówno osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, które miały 
miejsce na terytorium RP, jak i ci, którzy ponieśli szkodę za granicą5.

W chwili obecnej baza Ośrodka Informacji UFG, ze względu na jej unikalny charakter, 
związany z centralizacją i integracją danych ubezpieczeniowych oraz zaawansowanymi roz-
wiązaniami technologicznymi, stanowi dodatkowo wartościowe centrum analityczne dla 
sektora ubezpieczeń komunikacyjnych. Baza ta jest największym w Polsce zbiorem danych 
z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych. Na koniec 2015 r. zgromadzonych w niej było około 
330 mln rekordów związanych z ubezpieczeniami OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 

1 Dyrektywa 90/232/EWG Rady z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkow-
skich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku 
z ruchem pojazdów mechanicznych (Dz. Urz. WE L 129/33 z dnia 19 maja 1990 r.).
2 Dyrektywa 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia usta-
wodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za 
szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (Dz. Urz. UE L 181/65 z dnia 20 lipca 2000 r.).
3 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.).
4 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 167, poz. 1396).
5 M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 509.
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i ubezpieczeniami AC. Jednocześnie zauważalny jest istotny wzrost zainteresowania tymi 
danymi, który można ocenić poprzez analizę liczby zapytań dotyczących szkodowości bądź 
historii ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i AC. W 2015 r. dynamika 
łącznej liczby zapytań w stosunku do 2014 r. osiągnęła 215%, co oznacza roczny wolumen 
zapytań na poziomie ok. 310 mln. Zapytania składane są bezpośrednio do bazy OI UFG przez 
osoby indywidualne, uprawnione instytucje (np. Policja, sądy, prokuratura), a przede wszyst-
kim zakłady ubezpieczeń. Dane z bazy UFG, przekazywane zakładom ubezpieczeń głównie za 
pośrednictwem usług sieciowych (ang. web-service), znajdują zastosowanie w procesach biz-
nesowych zakładów, a w szczególności służą do oceny ryzyka i taryfikacji umów ubezpieczeń, 
jak również wspierają obszar wykrywania zjawisk związanych z przestępczością ubezpiecze-
niową.

Ze względu na zadania realizowane przez UFG istotne znaczenie ma System Wykrywania Nie-
ubezpieczonych Pojazdów. System ten typuje nieubezpieczone pojazdy podczas cyklicznych 
kontroli, na podstawie zaawansowanej analizy danych zgromadzonych w bazie Ośrodka Infor-
macji UFG i współpracuje w tym zakresie z zakładami ubezpieczeń. 

Podkreślić należy, iż Fundusz cały czas rozwija swoją infrastrukturę techniczną i sprzętową, 
wdrażając najnowocześniejsze w skali europejskiej rozwiązania, pozwalające na przeprowadza-
nie analiz dużych zbiorów danych oraz projektowanie i udostępnianie uprawnionym podmiotom 
niezawodnych usług IT, odpowiadających – w ramach obowiązujących przepisów prawa – na ich 
zapotrzebowanie. 

Fundusz jako administrator danych zgromadzonych w bazie dba o ich wysoką jakość, do cze-
go, poza wieloma wewnętrznymi, systemowymi działaniami, przyczynia się również uzyskany ze 
względu na realizowane zadania dostęp do państwowych rejestrów referencyjnych, takich jak 
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK), Powszechny Elektroniczny System Ewidencji 
Ludności (PESEL) oraz Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). 
Dostęp do rejestrów referencyjnych pozwala również na skuteczniejsze działania w obszarze 
przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej.

Dla zapewnienia niezawodności świadczonych przez Fundusz usług został zbudowany i ak-
tualnie funkcjonuje w odrębnej lokalizacji ośrodek zapasowy przetwarzania danych, który 
w przypadku katastrofy czy też krytycznej awarii systemu informatycznego ma za zadanie zapew-
nić ciągłość działania bazy Ośrodka Informacji UFG. Należy również dodać, że UFG zrealizował 
projekt Portal Internetowy, z rozwiązań którego mogą skorzystać wszystkie podmioty pozosta-
jące w jakiejkolwiek relacji z UFG. Projekt ten został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
Jednym z elementów utworzonego portalu jest moduł bezpośredniej komunikacji z zakładami 
ubezpieczeń, który istotnie usprawni proces tak zasilania bazy, jak i udostępniania danych za-
kładom.

2. Przesłanki sprawowania nadzoru nad działaniami Ośrodka Informacji UFG
Już od początku funkcjonowania Ośrodka Informacji UFG uznano za konieczne zbudowanie 

efektywnego systemu nadzoru nad procesami gromadzenia danych i udostępniania informacji 
z bazy OI UFG. Nadzór jest bowiem istotnym komponentem działań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa danych oraz czynnikiem wpływającym na podejmowanie skutecznych działań 
zapobiegawczych bądź naprawczych. Prace nad budową nowoczesnego systemu nadzoru uległy 
wyraźnemu przyśpieszeniu w ostatnich latach i nadal są kontynuowane. 

Główne przesłanki sprawowania nadzoru nad procesami zachodzącymi w Ośrodku Informacji 
UFG wynikają z następujących uwarunkowań: 
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Duży wolumen danych zgromadzonych i udostępnianych – efekt skali nasila ryzyko związane � 
z możliwością wystąpienia błędów lub celowych nadużyć w procesach realizowanych z wy-
korzystaniem zgromadzonych w bazie danych.
Stale postępujący, intensywny rozwój technologiczny – proces ten z jednej strony wpływa � 
na uatrakcyjnienie oferty usług UFG, z drugiej zaś wymusza konieczność kontrolowania co-
raz bardziej skomplikowanych relacji, struktur i procesów zachodzących na styku z dostaw-
cami wdrążającymi usługi IT oraz z ich finalnymi odbiorcami.
Zapewnienie niezawodności transferu danych do zakładów ubezpieczeń – zakłady wykorzy-� 
stują dane pozyskane z bazy Ośrodka Informacji UFG w procesach biznesowych. Niemniej 
jednak wynikające z regulacji prawnych równe szanse dostępu do bazy OI UFG w praktyce są 
w różnym stopniu wykorzystywane przez poszczególne zakłady ubezpieczeń. Zakłady, które 
są technologicznie i organizacyjnie przygotowane do gromadzenia i przetworzenie większej 
ilości informacji z bazy OI UFG, uzyskują przewagę nad innymi.
Odpowiedzialność za jakość przekazywanych informacji wobec innych niż zakłady ubezpie-� 
czeń podmiotów uprawnionych do korzystania ze zgromadzonych danych (np. Policja, sądy, 
prokuratura), w tym szczególna odpowiedzialność wobec osób poszkodowanych w wypad-
kach komunikacyjnych.
Wykrywanie nieubezpieczonych – proces ten ma na celu zarówno ograniczenie zagrożenia � 
ze strony nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów dla potencjalnych ofiar wypadków, jak 
również obniżenie kosztów ogólnosektorowych związanych z wypłatą odszkodowań i świad-
czeń będących już wynikiem tych wypadków.
Wspieranie zakładów ubezpieczeń w eliminowaniu wyłudzeń odszkodowań i świadczeń – � 
wykorzystanie bazy Ośrodka Informacji UFG przyczynia się do ograniczenia przez zakłady 
ubezpieczeń kosztów wypłat niezasadnych odszkodowań i świadczeń oraz umożliwia odzy-
skiwanie części odszkodowań w przypadkach wielokrotnych ubezpieczeń (tzw. regres z tytu-
łu odpowiedzialności proporcjonalnej ubezpieczyciela). 
Pełnienie wobec zakładów ubezpieczeń funkcji ośrodka zapasowego�  – UFG odgrywa rolę za-
bezpieczenia rynku ubezpieczeniowego na wypadek utraty przez któryś z zakładów choćby 
części danych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych.
Wypełnianie obowiązków administratora bazy danych – skutkuje koniecznością zachowania � 
szczególnej ostrożności w procesie przetwarzaniu danych, jak również dbałości o ich jakość, 
w tym zapewnienie staranności w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Nowy model nadzoru nad procesami Ośrodka Informacji UFG 
3.1. Trzy linie nadzoru

Warto zwrócić uwagę, że działalność Ośrodka Informacji UFG jest unikalna w skali pol-
skiego sektora finansowego. Trudno zatem jest czerpać gotowe wzorce w zakresie budowy 
nadzoru, opierając się na wypracowanej w tym zakresie praktyce, gdyż takiej w zasadzie nie 
ma. Również rozwiązania zagraniczne nie mogą być w sposób bezpośredni implementowane 
do polskich realiów, ze względu na wyraźne różnice co do przyjętych zasad funkcjonowa-
nia i usytuowania organizacyjnego Ośrodków Informacji w poszczególnych krajach. Dlatego 
też tak istotna jest ekspercka diagnoza sytuacji (dokonana w ramach UFG), pozwalająca na 
formułowanie wniosków, na podstawie których możliwe jest wypracowanie optymalnych 
rozwiązań. 

Ponieważ nadzór powinien być sprawowany stale i w sposób systemowy, konieczne było wy-
znaczenie jednoznacznych ról i zadań w tym procesie. W praktyce zakres zadań rozgraniczono 
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trzema liniami nadzoru. Dzięki temu udało się zdefiniować jasne i zrozumiałe kryteria reakcji na 
informacje o zagrożeniu i eskalowania incydentu na określony poziom decyzyjny. 

Przyjęto, że pierwszą linią nadzoru jest administrator biznesowy, tj. specjalista usytuowa-
ny bezpośrednio w strukturach Ośrodka Informacji UFG, doskonale znający profil i specyfikę 
działalności Ośrodka Informacji. Jego podstawowym narzędziem pracy są kokpity z zaimple-
mentowanym zestawem wskaźników i inne raporty mierzące zachodzące procesy bazodanowe. 
Zakres jego działań nadzorczych koncentruje się na wystandaryzowanych czynnościach opera-
cyjnych. 

Drugą linią nadzoru jest Zarząd UFG, który otrzymuje sygnały o problemach zauważonych 
przez administratora biznesowego. Na tym etapie podejmowane są kluczowe decyzje związane 
m.in. z zastosowaniem sankcji i przyjęciem określonej strategii wobec zidentyfikowanego ryzy-
ka. 

Wreszcie trzecią linię nadzoru stanowi Rada Funduszu, do której kompetencji – zgodnie ze 
statutem UFG – należy rozpatrywanie wniosków Zarządu UFG w sprawie polityki udostępniania 
informacji z bazy danych OI UFG. W tym zakresie Rada Funduszu może przekazać stosowne re-
komendacje Zarządowi UFG w celu podjęcia przez ten organ ostatecznej decyzji, zgodnie z jego 
odpowiedzialnością.

Zdecydowana większość działań nadzorczych (80–90%) realizowana jest na poziomie pierw-
szej linii nadzoru, tj. administratora biznesowego. 

Eskalację działań nadzorczych na poziomie trzech linii nadzoru przedstawiono na rysunku 
nr 1.

Rysunek nr 1. Eskalacja działań nadzorczych nad procesami OI UFG 

Źródło: Opracowanie własne.
 
Reasumując, jasno określone role i właściwie sformułowane zadania w procesie nadzoru 

wspierają skuteczną identyfikację anomalii, a także zwiększają przewidywalność podejmowa-
nych przez UFG działań o charakterze wyjaśniająco-interwencyjnym. Z doświadczenia Funduszu 
wynika, że efektami tak ustanowionych reguł są w zdecydowanej większości niekwestionowanie 
przez zakłady ubezpieczeń podejmowanych przez UFG działań interwencyjnych oraz współpraca 
w usuwaniu nieprawidłowości.
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3.2. Uprawnienia i środki nadzorcze
Do dalszych analiz związanych ze zdefiniowaniem uprawnień i środków nadzorczych, niezbęd-

nych do sprawowania skutecznego nadzoru, przyjęto obszar współpracy z zakładami ubezpieczeń, 
gdyż ze względu na skalę i potencjalne ryzyka wymaga on specjalnej uwagi. Podstawowym celem 
jest tu zabezpieczenie interesów zakładów ubezpieczeń, które działają w sposób prawidłowy, 
przed działaniami zakładów, które podejmują próby naruszenia obowiązujących zasad. Należy 
przy tym wyraźnie podkreślić, że działania nadzorcze ze strony UFG nie dublują zadań nadzoru 
sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Inne są bowiem przesłanki i konsekwencje 
nadzoru KNF, a inne UFG. Działania UFG koncentrują się na procesach związanych z bazą danych 
ubezpieczeniowych, której to Fundusz jest administratorem i w związku z którą wypełnia okre-
ślone prawem obowiązki. 

W celu optymalizacji działań nadzorczych podejmowanych przez UFG zdefiniowano zakres 
uprawnień i środków, a w szczególności określono:

Kryteria stosowania środków nadzorczych – zwymiarowano parametry procesów bazoda-� 
nowych, identyfikując odchylenia wskaźników mierzących te procesy od przyjętych stan-
dardów, tzw. anomalie. Przy czym na potrzeby administratora biznesowego dodatkowo 
wyodrębniono wskaźniki, które pełnią funkcję sygnałów wczesnego ostrzegania i stanowią 
podstawę do natychmiastowego zainicjowania procesu wyjaśniająco-interwencyjnego.
Przebieg procesu wyjaśniająco-interwencyjnego – za priorytet uznano jego transparentność � 
dla stron. W konsekwencji proces charakteryzuje logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. Pod-
stawowym założeniem jest, aby na każdym etapie procesu zapewnione było uczestnictwo 
zainteresowanego zakładu ubezpieczeń. Celem jest dążenie do minimalizacji arbitralności 
działań UFG.
Terminy – wprowadzono terminy wiążące strony w procesie wyjaśniająco-interwencyjnym, � 
co ogranicza element zaskoczenia zakładów ubezpieczeń i pozwala na racjonalne planowa-
nie udzielania wyjaśnień bądź podejmowania działań naprawczych. Wprowadzono również 
możliwości prolongowania terminów w przypadku racjonalnego uzasadnienia celowości ta-
kiego działania.
Sankcje – zdefiniowano katalog sankcji ściśle skorelowanych z oceną zagrożenia wynikającą � 
ze stwierdzonej nieprawidłowości.
Możliwości odwoławcze – przyjęto, że sankcje powinny być odwracalne po wyeliminowaniu � 
nieprawidłowości skutkujących ich zastosowaniem. Zakłady ubezpieczeń mają możliwość 
podejmowania środków odwoławczych.

Tak rozumiane oraz stosowane uprawnienia i środki nadzorcze znalazły odzwierciedlenie 
w wielostronnej umowie z dnia 2 grudnia 2013 r., której stronami – poza UFG – jest 21 zakładów 
ubezpieczeń (skupiających 99% rynku ubezpieczeń komunikacyjnych)6. Blisko trzyletnia praktyka 
realizowania określonych w umowie kompetencji nadzorczych w sposób jednoznaczny wskazuje 
na wzrost skuteczności działań UFG, poprzez szybkie identyfikowanie nieprawidłowości w pro-
cesach bazodanowych i ich efektywne ograniczanie bądź eliminowanie.

3.3. Sprzężenie procesów nadzoru, zarządzania ryzykiem i audytu
Przyjęto założenie, że w tak intensywnie rozwijającej się organizacji, jaką jest Ubezpiecze-

niowy Fundusz Gwarancyjny, nadzór nad procesami realizowanymi przez Ośrodek Informacji 
UFG powinien zostać powiązany z funkcją zarządzania ryzykiem, jak również z funkcją audy-

6 Wg stanu na dzień 8 lipca 2016 r.
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tu wewnętrznego. W konsekwencji nadzór z jednej strony wykorzystuje informacje pozyskane 
z obszaru zarządzania ryzykiem oraz z audytu wewnętrznego, z drugiej zaś strony zasila informa-
cjami uzyskanymi w trakcie realizacji działań nadzorczych wspomniane obszary funkcjonalne.

W efekcie tak działający system wymiany informacji pozwala na uzyskanie synergii i gromadze-
nie wiedzy o ryzykach i podejmowanych działaniach nadzorczych, a także sprzyja efektywności 
procesu planowania audytów oraz skuteczności ich przeprowadzania. Wpływa również na wyższą 
jakość informacji zarządczej, dając Zarządowi UFG zestaw wiarygodnych informacji o funkcjono-
waniu organizacji, koniecznych w podejmowaniu bieżących oraz strategicznych decyzji. 

Sprzężenie zwrotne między procesami nadzoru, zarządzania ryzykiem i audytu w UFG ilustruje 
rysunek nr 2.

Rysunek nr 2. Sprzężenie zwrotne procesów nadzoru, zarządzania ryzykiem i audytu 

Źródło: Opracowanie własne.

Określenie jasnych reguł komunikacji i współpracy pomiędzy trzema obszarami funkcjonalny-
mi, związanymi z procesami nadzoru, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, pozwoliło 
Funduszowi na osiągnięcie – w stosunkowo krótkim czasie po wdrożeniu modelu – satysfakcjo-
nujących wyników. Zarząd UFG z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymuje niezbędne informacje 
pozwalające na podejmowanie działań zapobiegawczych bądź naprawczych w przypadku reali-
zacji niekorzystnych scenariuszy, związanych z bezpieczeństwem danych zgromadzonych w bazie 
Ośrodka Informacji UFG. 

4. Perspektywy na przyszłość
Scharakteryzowane w poprzednich rozdziałach rozwiązania, wpływające na wzrost skuteczności 

nadzoru nad procesami zachodzącymi w Ośrodku Informacji UFG, stanowiły jeden z warunków, 
aby Zarząd UFG mógł w sposób odpowiedzialny planować dalsze kierunki rozwoju Funduszu.

W nowelizacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.7, dokonano rozszerzenia zadań Funduszu o utworzenie 

7 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844).
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i prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie niezbędnym do identyfikacji, weryfika-
cji i przeciwdziałania naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego w pełnym 
zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I lub II załącznika do ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej, a więc już nie tylko ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Nowa baza danych powinna pozwolić na gruntowną analizę zawieranych umów ubezpiecze-
nia, zgłaszanych szkód i roszczeń oraz wypłat odszkodowań i świadczeń, poprzez weryfikację 
informacji zintegrowanych i scentralizowanych w UFG, co w przeciwieństwie do występującej 
aktualnie praktyki – polegającej na analizowaniu przez zakłady ubezpieczeń wyłącznie swoich 
danych i poszukiwaniu w innych zakładach przypadków powiązanych – stanowiłoby istotną war-
tość funkcjonalną dla całego rynku ubezpieczeniowego. 

UFG planuje, że pilotażowe usługi związane z udostępnianiem danych z nowej bazy będą 
dostępne już w 2016 r. W latach następnych przewidywane jest poszerzanie katalogu usług, 
oczywiście w oparciu o analizę skuteczności wcześniej wprowadzonych rozwiązań i ocenę po-
trzeb rynku ubezpieczeniowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu uwarunkowań prawnych. 
W efekcie zaawansowane technologicznie zakłady ubezpieczeń będą mogły skoordynować 
i zautomatyzować współpracę swoich systemów antyfraudowych z centralnym systemem UFG 
i wykorzystać efekt synergii. Z kolei pozostałe zakłady będą miały możliwość korzystania z szero-
kiej gamy usług udostępnionych przez UFG. 

Nowe uwarunkowania prawne otwierają szerokie możliwości wykorzystania danych już zgro-
madzonych, jak również tych, które w przyszłości będą gromadzone w bazie UFG. Uprawnia to 
do stwierdzenia, że w efekcie prac Funduszu – prowadzonych w konsultacji z zakładami ubezpie-
czeń – w nieodległej perspektywie czasowej można oczekiwać realnego wzrostu wykrywalności 
nadużyć w sferze wypłacanych odszkodowań i świadczeń. Ostatecznie powinno przełożyć się 
to na skuteczne, systematyczne wypieranie z polskiego rynku ubezpieczeniowego zjawisk prze-
stępczości ubezpieczeniowej. 

Niewątpliwie nowe zadania, a tym samym otwierające się możliwości rozwojowe UFG, sta-
nowią istotne wyzwania w kontekście doskonalenia metod i rozwiązań organizacyjnych, 
sprzyjających takiemu prowadzeniu nadzoru, aby jak dotychczas efektywnie wspomagał kadrę 
zarządzającą Funduszu w osiąganiu wyznaczonych celów.

Wnioski
Realizowana przez UFG funkcja informacyjna ma coraz większe znaczenie dla szerokiego � 
kręgu odbiorców, co determinuje projektowanie wydajnych oraz bezpiecznych mechani-
zmów gromadzenia i udostępniania danych.
Baza danych Ośrodka Informacji UFG stanowi istotny element wsparcia segmentu ubezpie-� 
czeń komunikacyjnych, gdyż ogranicza ekspozycję na ryzyko zakładów ubezpieczeń w reali-
zowanych przez nie procesach biznesowych.
Stale postępujący rozwój ilościowy, technologiczny oraz coraz szersze zastosowanie danych � 
pozyskiwanych z bazy Ośrodka Informacji UFG, w wielu różnych obszarach aktywności gospo-
darczej i społecznej, zdeterminowały konieczność budowy nowoczesnego systemu nadzoru.
Nowy model nadzoru nad procesami Ośrodka Informacji UFG skutecznie wspiera funkcję � 
zarządzania ryzykiem oraz funkcję audytu wewnętrznego, co przekłada się na istotny wzrost 
poziomu bezpieczeństwa i efektywności zadań realizowanych przez UFG.
System nadzoru nad procesami Ośrodka Informacji UFG podlega stałemu rozwojowi, przez � 
co dostosowuje się on do szybko zmieniających się realiów innowacyjnej technologicznie 
organizacji, jaką jest UFG, oraz uwzględnia zewnętrzne trendy (i nowe ryzyka) rynkowe. 
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Zdobyta wiedza i doświadczenie nabyte przy budowie systemu nadzoru nad procesami � 
Ośrodka Informacji UFG pozwalają Funduszowi w sposób bezpieczny realizować kolejne 
projekty na rzecz rynku ubezpieczeniowego, w tym tworzenie baz danych obejmujących 
docelowo pełny zakres ubezpieczeń. 
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Summary of the ar� cle

Supervision over the processes conducted in the Information Centre
of Insurance Guarantee Fund

Experience of Insurance Guarantee Fund pertaining to its cooperation with the insurance com-
panies in the processes of enriching Polish database consisting of motor insurance information 
creates a need for providing high standards of data protection. Therefore, there should be a con-
stant development on protection of this process provided. 

Insurance Guarantee Fund actively monitors all of these processes and influences actions 
of the insurance companies which breach the principles of the cooperation with the Insurance 
Guarantee Fund.

The aim of the article is to present a new model of supervisory actions over the Information 
Department of Insurance Guarantee Fund. The author points to the fact that the experience ac-
quired in the development of supervisory system should be used in order to expand the activity 
of Insurance Guarantee Fund and influence other plans that are to be implemented in the insur-
ance market.

Keywords: Information Centre of Insurance Guarantee Fund, supervision, database, innovation.
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Dorota Michalak

Transfer ryzyka pogodowego jako instrument adaptacji podmiotów 
gospodarczych do zmian klimatu

Z każdym rokiem zmiany klimatyczne przybierają na sile. Dlatego już teraz powinny być po-
dejmowane działania, które pozwolą przystosować zarówno gospodarkę i społeczeństwo, jak 
i środowisko do nowej rzeczywistości. Świadome zarządzanie ryzykiem pogodowym jest nie-
odłącznym elementem działań adaptacyjnych do zmian klimatu, czego dowodem jest rozwój 
rynków instrumentów transferu ryzyka pogodowego i pojawianie się nowych narzędzi zabezpie-
czających, takich jak derywaty pogodowe.

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja informacji na temat funkcjonujących w różnych 
krajach form zabezpieczeń przed ryzykiem pogodowym i ich ocena pod kątem możliwości prze-
niesienia tych praktyk na grunt polskiej gospodarki. Brak możliwości stosowania derywatów 
pogodowych oraz nierozszerzanie wykorzystania ubezpieczeń pogodowych w Polsce prowadzi 
do utrzymania notowanego od lat stanu, w którym przedsiębiorstwa nie mają jakiegokolwiek 
wpływu na osiągane wyniki w takim zakresie, w jakim ich niestabilność jest bezpośrednio zwią-
zana ze zmiennością pogody. 

Słowa kluczowe: ryzyko pogodowe, niekatastroficzne ryzyko pogodowe, derywaty pogodowe, 
ubezpieczenia pogodowe, zabezpieczenia pogodowe.

Wstęp
Świadome zarządzanie ryzykiem pogodowym jest nieodłącznym elementem działań mających 

na celu adaptację do zmian klimatu, czego dowodem jest rozwój rynków instrumentów transfe-
ru ryzyka pogodowego i pojawianie się nowych narzędzi zabezpieczających, takich jak derywaty 
pogodowe. Z tą tematyką związane są następujące pytania: Czy dostępne na rynku instrumenty 
transferu ryzyka są atrakcyjną dla podmiotów gospodarczych formą zabezpieczenia przed ryzy-
kiem pogodowym? Jakie są mocne i słabe strony tych instrumentów? Jakie bariery utrudniają 
korzystanie z tego typu narzędzi w Polsce?

Bezsprzeczny jest fakt, że pogoda ma ogromny wpływ na działalność biznesową. Wśród branż 
narażonych na negatywne oddziaływanie warunków pogodowych wymienia się energetykę, 
rolnictwo, budownictwo, transport, turystykę, przemysł spożywczy i odzieżowy. Jednocześnie 
szacuje się, że zmiana warunków atmosferycznych w sposób bezpośredni lub pośredni wpływa na 
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przychody ok. 70% działających firm1. W sytuacji narastającego niebezpieczeństwa wynikające-
go z niekorzystnego oddziaływania warunków atmosferycznych na społeczeństwo i gospodarkę 
jedynym trafnym rozwiązaniem wydaje się być dostosowanie już istniejących rozwiązań zabez-
pieczających do zmieniającej się rzeczywistości, a także kreacja nowych instrumentów, lepiej 
dopasowanych do potrzeb podmiotów gospodarczych szczególnie podatnych na niekorzystny 
wpływ zmian klimatycznych. 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja informacji na temat funkcjonujących w różnych 
krajach form zabezpieczeń przed ryzykiem pogodowym i ich ocena pod kątem możliwości prze-
niesienia tych praktyk na grunt gospodarki polskiej, co było istotną częścią rozprawy doktorskiej 
autorki.

Sektor energetyczny był prekursorem stosowania pogodowych instrumentów pochodnych na 
świecie. Choć pierwszy kontrakt pogodowy został zawarty w 1997 r., mimo upływu kilkunastu 
lat w Polsce nadal nie ma w tej dziedzinie rozwiniętej praktyki. Zbadanie przyczyn takiego sta-
nu rzeczy oraz rekomendacja kierunku rozwoju rynku instrumentów zabezpieczających przed 
ryzykiem pogodowym w Polsce wpisują się w szerszą dyskusję na temat sposobów i możliwości 
adaptacji do zmian klimatu. Ponadto celem pracy było upowszechnienie wiedzy na temat funk-
cjonujących w różnych krajach form zabezpieczeń przed ryzykiem pogodowym i ich ocena pod 
kątem możliwości przeniesienia tych praktyk na grunt polskiej gospodarki.

W niniejszym artykule postawiono następującą hipotezę: skala wykorzystania pogodowych in-
strumentów pochodnych przez podmioty gospodarcze w Polsce jest niewystarczająca z powodu 
istniejących barier społecznych i instytucjonalnych.

Do realizacji wyżej wymienionych celów przeprowadzono następujące badania:
analiza danych zastanych, która objęła przegląd krajowych i zagranicznych materiałów, � 
a także opracowań na temat pogodowych instrumentów zabezpieczających; co pozwoliło 
zebrać kompleksową wiedzę z zakresu istniejących metod transferu ryzyka pogodowego 
poza podmiot gospodarczy; 
analiza rynku, która umożliwiła zebranie informacji na temat dostępnych pogodowych in-� 
strumentów zabezpieczających i pozwoliła na określenie korzyści oraz kosztów wynikają-
cych z ich stosowania;
pilotażowe badania własne metodą CAWI, w których udział wzięły 54 przedsiębiorstwa � 
z branż: budowlanej, rolnej i energetycznej. 

1. Charakterystyka ryzyka pogodowego
Ryzyko pogodowe można podzielić na ryzyko o charakterze katastroficznym i niekatastroficz-

nym. Pogodowe ryzyko katastroficzne jest niebezpieczeństwem związanym z występowaniem 
ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, powodzie, deszcze nawalne, opady 
gradu, burze śnieżne czy też ekstremalnie wysokie temperatury. Pojęcia ryzyka o charakterze 
niekatastroficznym używa się natomiast do opisu finansowych konsekwencji dla przedsiębiorstw 
wywołanych takimi zdarzeniami, jak ciepło, zimno, opady deszczu i śniegu lub wiatr. Odpowie-
dzią na ten rodzaj ryzyka są pogodowe instrumenty pochodne, zwane derywatami pogodowymi, 
które definiuje się, jako dwustronne kontrakty terminowe, rozliczane na podstawie warunków 
atmosferycznych. Jest to umowa pomiędzy dwoma stronami, która określa warunki płatności 
pomiędzy zawierającymi transakcję w zależności od zajścia określonych zdarzeń pogodowych 

1 Por. J. Preś, Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 5.
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w okresie trwania kontraktu. Derywaty pogodowe są przedmiotem obrotu rynku giełdowego, 
jak i pozagiełdowego. 

Rynek ubezpieczeń zabezpiecza natomiast podmioty gospodarcze przed ekstremalnymi zja-
wiskami pogodowymi, których nasilenie stało się faktem, co potwierdzają dane wskazujące 
na szybki wzrost średniorocznej kwoty odszkodowań wypłacanych z tytułu ubezpieczeń od 
katastrof naturalnych na świecie. W latach 1970–1979 kwota ta wynosiła 2,5 mld USD, w la-
tach 1990–1999 było to już 18 mld USD. W przeciągu kolejnych 10 lat kwota ta wzrosła aż do 
30,5 mld USD. Szacuje się, że w latach 2010–2019 możemy spodziewać się wzrostu odszkodo-
wań do 41 mld USD rocznie2.

2. Instrumenty zabezpieczające negatywny wpływ ryzyka pogodowego
Analizując sposoby zabezpieczania działalności gospodarczej przed ryzykiem pogodowym, na-

leży pamiętać, że jest to proces skomplikowany. Między innymi wynika to z faktu, że to samo 
zdarzenie pogodowe może generować straty dla jednego podmiotu, a dla innego może być 
korzystne. Przykładem jest działalność turystyczna: deszcz dla podmiotu oferującego atrakcję 
turystyczną na świeżym powietrzu może oznaczać straty, lecz w przypadku muzeum lub kina 
może prowadzić do zwiększenia popytu na sprzedawane usługi. Ryzyko pogodowe jest częścią 
codziennego życia o ograniczonych ekonomicznie konsekwencjach, które jednak mogą się po-
wtarzać i być coraz groźniejsze. 

Ze względu na wzmożone zagrożenie katastrofami sektor ubezpieczeń narażony jest na ryzyko 
wzrostu poziomu roszczeń. Z tego też powodu propagowanym w krajach rozwiniętych rozwią-
zaniem jest kompleksowy system współpracy państwa, obywateli i ubezpieczycieli w zakresie 
łagodzenia skutków klęsk żywiołowych. System taki zapewnia ochronę mienia poprzez ubezpie-
czenie, dywersyfikację ryzyka przy udziale specjalnie utworzonych funduszy i ograniczanie strat 
katastroficznych poprzez położenie nacisku na działania prewencyjne, a także gwarancję wypłaty 
odszkodowań właścicielom majątku z tytułu szkód objętych umową ubezpieczenia. Funkcjo-
nujące systemy bazują na rozbudowanym procesie zarządzania ryzykiem katastroficznym oraz 
zawierają programy do symulacji przebiegu katastrofy, analizy jej ryzyka i odpowiednimi mode-
lami terenowymi (cyfrowy model terenu DTM, model hydrodynamiczny rzek, system informacji 
przestrzennej GIS). Skupiają się głównie na budownictwie mieszkaniowym, ale dotyczą też waż-
nych obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej (szkoły, szpitale, mosty, drogi). 
Rozwiązania takie funkcjonują już np. we Francji, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Nowej Zelan-
dii, Turcji (wsparcie Banku Światowego), Belgii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej 
Brytanii, Włoszech, Danii, Portugalii, Austrii, Czechach czy Australii3.

Analiza działających systemów i programów ochrony przed skutkami katastrof na świecie po-
zwala rozróżnić dwa modele, stosowane w zależności od stopnia wspomagania przez państwo 
i wydajności systemu ubezpieczeń w danym kraju. W pierwszym modelu system opiera się na 
funkcji opiekuńczej państwa. Rząd oraz instytucje publiczne są zaangażowane w prewencję, 
ochronę ubezpieczeniową i procesy odszkodowawcze wynikające ze zdarzeń katastroficznych. 
W drugim modelu system opiera się na rynku ubezpieczeń, a więc podtrzymywany jest przez 
firmy asekuracyjne oferujące produkty ubezpieczeniowe. W praktyce często te dwa modele 
przenikają się, jednak zawsze któryś z nich dominuje. Pierwszy model występuje między innymi 

2 Por. C. Charveriat, Natural Disasters in Latin America and the Caribbean: An Overview of Risk, Inter-American 
Development Bank, October 2000, s. 39.
3 Por. Kataklizmy. Opinie, „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja” 2004, nr 10, s. 3.
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we Francji, Szwajcarii, Norwegii, Holandii, Hiszpanii czy Stanach Zjednoczonych, natomiast drugi 
model w Niemczech, Austrii, Danii, Wielkiej Brytanii i Portugalii.

Jednym z największych problemów zakładów ubezpieczeń są szkody katastroficzne. Problem 
ten zaczął gwałtownie narastać w ostatnich latach. Wzrost skali oraz liczby ekstremalnych zjawisk 
pogodowych (huragany, powodzie), a także podniesienie się poziomu zamożności społeczeństw 
powodują bowiem, że szkody katastroficzne kosztują sektor ubezpieczeniowy coraz więcej.

Powódź czy huragan są typowymi ryzykami ubezpieczeniowymi i jeśli nie występują wyjątkowe 
okoliczności (np. systematyczne powtarzanie się zdarzeń w określonym rejonie lub czasie), nie 
ma powodów do wyłączania ich z katalogu zdarzeń, za które odpowiedzialność przejmuje ubez-
pieczyciel. Ubezpieczenie zapewnia stosunkowo nieskomplikowaną i ogólnodostępną możliwość 
ochrony przed ujemnymi skutkami wystąpienia ryzyka naturalnego. Metoda ubezpieczeniowa 
wykazuje jednak wady, które powodują, że obecnie coraz częściej klienci korzystają z innych me-
tod zarządzania ryzykiem. Niewątpliwą wadą ubezpieczeń jest nieubezpieczalność niektórych 
ryzyk oraz ograniczona pojemność finansowa ubezpieczyciela. Mimo to nadal jest to metoda po-
pularna i jako technika kompensacji strat ma liczne zalety. Głównymi zaletami ubezpieczeń jest 
duża podaż usług ubezpieczeniowych oraz ich powszechna dostępność. Firmy ubezpieczeniowe 
wprowadzają nowe, konkurencyjne produkty oraz stale rozbudowują sieć placówek4. 

W PZU typowym ubezpieczeniem majątkowym od skutków żywiołów (w tym huraganu i po-
wodzi) jest ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, które jest adresowane do prowadzących 
działalność gospodarczą. Produktami ubezpieczeniowymi dla osób fizycznych są ubezpiecze-
nia mieszkań (ruchomości domowych) oraz budynków i lokali mieszkalnych (nieruchomości). 
Oprócz tego przed ryzykiem żywiołów chroni szereg innych ubezpieczeń powiązanych ściśle 
z konkretnym przedmiotem ubezpieczenia (np. autocasco, ubezpieczenie jachtów śródlądo-
wych, domów letniskowych, bagażu podróżnego, sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń) 
czy konkretnym rodzajem działalności (ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych). Ponad-
to ryzyka naturalne jako przyczyny szkód są bezpośrednio lub pośrednio uwzględnione także 
w innych ubezpieczeniach (np. NNW)5.

Towarzystwa ubezpieczeniowe po powodzi w 1997 r. ostrożniej szacują ryzyko, co wiąże się 
niekiedy z podwyższeniem składki na terenach zagrożonych. Proponują także inne rozwiązania. 
Przykładem może być AIG Polska, który to zakład w stosunku do firm dotkniętych w ciągu ostat-
nich 6 lat szkodami powodziowymi stosuje wyłączenie ryzyka powodzi z zakresu ubezpieczenia, 
wprowadził limit odpowiedzialności czy podniósł franszyzę redukcyjną. PZU również nie zawrze 
umowy ubezpieczenia z przedsiębiorstwem, które jest często narażone na powódź6.

Problem zagrożenia skutkami klęsk żywiołowych dotyczy w znacznej mierze ludności zamiesz-
kującej tereny wiejskie, czyli według danych GUS 14,8 mln osób. Obok znaczenia społecznego 
transfer ryzyka na zakład ubezpieczeń w zakresie szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe 
na terenach rolniczych ma również bardzo poważne znaczenie gospodarcze: powierzchnia użyt-
ków rolnych przekracza 16 150 tys. ha, a 14,5% zatrudnionych pracuje w sektorze rolniczym, 
leśnictwie i łowiectwie7. 

Wielkie powodzie, które miały miejsce w 1997 i 2002 r., oraz wichury, które wystąpiły 
w 2008 r., spowodowały ogromne straty w Polsce. Szkody wyrządzone przez żywioły zostały 

4 Por. J. Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń, t. 1. Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa 2000, s. 50.
5 Por. K. Serwin, Mądry Polak po szkodzie?, „Gazeta Ubezpieczeniowa” z 22 maja 2007 r., s. 7.
6 Ibidem, s. 7.
7 Por. M. Rapkiewicz, Ubezpieczenia w rolnictwie a powódź, „Gazeta Ubezpieczeniowa” z 29 czerwca 2010 r., 
s. 4.
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pokryte w dużej mierze ze środków budżetu państwa oraz budżetów lokalnych. W zakresie re-
montów i odbudowy zniszczonych budynków pomoc państwa oszacowano na kwotę 571,4 mln 
zł. Rodzinom dotkniętym skutkami katastrof wypłacono w 2008 r. odszkodowania w wysokości 
52,1 mln zł8.

Zmiany klimatyczne, których efektem jest globalne ocieplenie, dotyczą również strefy geogra-
ficznej, w której znajduje się Polska. Efektem tych zmian są żywioły, nawiedzające nas znacznie 
częściej niż przed laty. Po silnych zimowych mrozach następują gwałtowne odwilże, których 
efektem są powodzie. Skutkiem letnich upałów są susze i gwałtowne burze. Problematyka ubez-
pieczeń katastroficznych w Polsce stała się niezmiernie ważna, odkąd nasiliło się występowanie 
szkód będących następstwami żywiołów. Zagadnienie to coraz częściej poruszane jest przez 
przedstawicieli różnych środowisk: rolniczych, biznesowych, naukowych i politycznych.

Rolą ubezpieczycieli powinno być zabezpieczenie majątku obywateli na wypadek wystąpie-
nia klęsk żywiołowych przede wszystkim poprzez oferowanie ogólnie dostępnych ubezpieczeń, 
ujednolicenie rynkowych zasad i organizacji likwidacji szkód, upowszechnianie ubezpieczania się 
wśród posiadaczy nieruchomości oraz zapewnienie szybkiej i skutecznej likwidacji szkód.

Zaprezentowane narzędzia rynku ubezpieczeń są próbą odpowiedzi na nasilające się za-
grożenia, jednak wymienione problemy wskazują, że wiele zostało jeszcze do zrobienia i bez 
radykalnych posunięć skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych będą coraz dotkliwsze. Szkody 
wynikające z występowania powodzi, silnych wiatrów i susz w Polsce dowodzą, że problem ten 
w znacznym stopniu dotyczy także naszego kraju. 

3. Derywaty pogodowe a ubezpieczenia
Prowadzenie działań mających na celu adaptację do zmian klimatu przez podmioty gospodar-

cze jest procesem złożonym, wymagającym kompleksowego podejścia. Niewątpliwie świadome 
zarządzanie ryzykiem pogodowym jest jego ważną częścią. Instrumentami wspierającymi są 
ubezpieczenia oraz derywaty pogodowe. Negatywny wpływ zmian klimatycznych i zwiększają-
ca się częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych ma znaczny wpływ na 
przychody przedsiębiorstw różnych branż. Pozwala to sformułować ogólny wniosek o rosnącej 
ekonomicznej atrakcyjności dokonywania transferu ryzyka pogodowego poprzez stosowanie 
odpowiednich instrumentów zabezpieczających. 

Należy zaznaczyć, że derywaty pogodowe nie zastępują umów ubezpieczeniowych. Istnieje 
szereg różnic między tymi dwoma instrumentami:

umowy ubezpieczeniowe dotyczą wysokiego ryzyka przy niskim prawdopodobieństwie wy-� 
stąpienia zdarzenia pogodowego, podczas gdy pogodowe instrumenty pochodne obejmują 
zdarzenia o niskim ryzyku i wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia;
ubezpieczenia od katastroficznych zjawisk pogodowych zapewniają jednorazową, z góry � 
ustaloną kwotę odszkodowania, która może być (lub nie) proporcjonalna do wielkości po-
niesionych strat, podczas gdy derywaty pogodowe są instrumentem elastycznym, zapew-
niają wypłatę odszkodowania o wysokości proporcjonalnej do zaistniałych warunków po-
godowych; 
ubezpieczenie wymaga udokumentowania poniesionych strat, podczas gdy pogodowe in-� 
strumenty pochodne wymagają jedynie wcześniejszego określenia wartości indeksu, na któ-
rym opiera się zawarty kontrakt;

8 A. Dobrowolski, J. Ostrowski, M. Zaniewska, Powodzie w Polsce w okresie powojennym, http://www.imgw.pl/
internet/zz/zz_xpages/hydrografia/zasoby_wodne_pliki/poster_03.html (dostęp: 10.09.2013).
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derywaty pogodowe umożliwiają stałe monitorowanie realizacji zawartego kontraktu i re-� 
alizację zabezpieczenia w trakcie trwania umowy; krótkoterminowe prognozy umożliwiają 
podjęcie decyzji o rezygnacji z kontraktu w trakcie jego trwania, jeżeli okaże się on nieopła-
calny;
zarządzanie ryzykiem za pomocą derywatów jest bardziej płynne, posiadacz tego instru-� 
mentu może go sprzedać w dowolnym momencie, co nie jest możliwe w przypadku ubez-
pieczeń;
tradycyjne ubezpieczenia pogodowe są stosunkowo drogie i wymagają wykazania strat, � 
podczas gdy derywaty pogodowe są mniej kosztowne w stosunku do ubezpieczeń i zapew-
niają ochronę przed niepewnością zmian warunków atmosferycznych. 

Transfer ryzyka pogodowego poprzez stosowanie instrumentów zabezpieczających przed nega-
tywnym wpływem warunków atmosferycznych, takich jak ubezpieczenia pogodowe i derywaty 
pogodowe, wydaje się jedynym skutecznym elementem działań mających na celu adaptację 
do zmian klimatu. Atrakcyjność stosowania instrumentów transferu ryzyka pogodowego wy-
nika stąd, że dopasowane są one do ciągle zmieniających się potrzeb, wynikających właśnie 
z postępujących zmian klimatycznych i nieprzewidywalności pogody. Ryzyko pogodowe to nie 
tylko anomalie pogodowe, ale także wahania i nieprzewidywalność panujących warunków at-
mosferycznych. Ważny jest zatem łatwy dostęp podmiotów gospodarczych do prawidłowo 
skonstruowanych narzędzi.

W krajach wysoko rozwiniętych w nowoczesnym zarządzaniu ryzykiem pogodowym coraz 
większą rolę zaczynają odgrywać derywaty pogodowe. Wśród silnych stron instrumentu dery-
watów pogodowych należy wymienić:

łatwą konstrukcję;� 
konstrukcję dostosowaną indywidualnie do potrzeb podmiotu korzystającego z zabezpie-� 
czenia;
odszkodowania adekwatne do poniesionych strat;� 
brak konieczności udokumentowania poniesionych szkód w celu uzyskania odszkodowania;� 
możliwość zawarcia kontraktu zabezpieczającego na krótki okres;� 
unikatowość – jest to jedyny instrument umożliwiający redukcję niekatastroficznego ryzyka � 
pogodowego, co w rezultacie zwiększa wartość ekonomiczną przedsiębiorstwa oraz zapew-
nia stabilne funkcjonowanie przy niesprzyjającej pogodzie. 

Słabe strony derywatów pogodowych to przede wszystkim:
wysoki koszt korzystania z derywatów pogodowych, zwłaszcza dla małych podmiotów go-� 
spodarczych;
wysoki koszt pozyskiwania danych atmosferycznych lub brak ich wiarygodności;� 
problem ze sposobem wyceny zjawiska pogodowego i ryzyka z nim związanego.� 

Zagrożeniem, jakie niesie ze sobą rozwój rynku derywatów pogodowych, jest możliwość 
powstania bańki spekulacyjnej, a więc gwałtownego wzrostu ich wartości spowodowanego 
masowym zawieraniem kontraktów w celu zarabiania na dalszej hossie również przy pomocy 
lewarowania – korzystania z dźwigni finansowej. Dlatego też istotna jest kontrola ryzyka płynno-
ści poprzez wprowadzenie systemu limitów (kontrola koncentracji ryzyka płynności), zawieranie 
części transakcji pochodnych w ramach rynku giełdowego (w ramach rynku giełdowego pod-
mioty go organizujące mają obowiązek stałego kwotowania cen kupna i sprzedaży instrumentu, 
jak również zawierania transakcji w ramach każdej zgłoszonej przez klienta oferty) oraz ciągła 
analiza danych na temat łącznej wielkości rynku w ramach danego instrumentu (kwestia ta jest 
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istotna zwłaszcza na rynku pozagiełdowym, gdzie derywaty są konstruowane według potrzeb 
klientów).

W przypadku Polski wyraźnie widać, że dostępne formy zabezpieczeń przed ryzykiem pogo-
dowym różnią się od tych dostępnych w krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych 
i Japonii. O ile w odniesieniu do oferty ubezpieczeniowej można wskazać instrumenty, które 
mogą służyć właśnie przenoszeniu ryzyk pogodowych, to zupełnie brak rynku derywatów po-
godowych.

4. Rozwój rynku pogodowych instrumentów pochodnych w Polsce
Rozwój rynku derywatów pogodowych w Polsce może dokonać się przez wprowadzenie in-

deksów opartych na warunkach atmosferycznych do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Pozwoliłoby to na wykorzystanie istniejącej infrastruktury techniczno-organiza-
cyjnej w celu stworzenia rynku giełdowego instrumentów pochodnych. Ponadto rozszerzenie 
oferty rynku giełdowego uczyniłoby go bardziej atrakcyjnym dla jego uczestników. Jednak aby 
było to możliwe, w pierwszej kolejności muszą zajść zmiany w przepisach prawa, które obecnie 
pomijają możliwość zawierania kontraktów dla instrumentów pochodnych, gdzie czynnikiem ba-
zowym jest pogoda. W Polsce głównymi aktami prawnymi dotyczącymi transakcji pochodnych 
są: prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi9, prawo bankowe, prawo dewizo-
we10, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia podmiotów 
uprawnionych do składania wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego ob-
rotu praw pochodnych11, ustawa o giełdach towarowych oraz ustawa o obrocie instrumentami 
finansowymi12.

W krajach, w których kontrakty oparte na czynniku pogodowym zawierane są na szeroką ska-
lę, instrument ten został ujęty w ramach legislacji. W prawie amerykańskim, w Market Oversight 
Consolidation and OTC Derivatives Regulation Act wprowadzono zapis, który mówi, że instru-
ment pochodny dotyczyć może jakiegokolwiek wskaźnika, który jest poza kontrolą którejkolwiek 
ze stron umowy. W ten sposób umożliwiono zawieranie transakcji z wykorzystaniem różnorod-
nych instrumentów bazowych, w tym również warunków atmosferycznych. W prawie brytyjskim 
w ramach ustawy Finance Act 2002 wskazano wprost, że instrumenty pochodne obejmują rów-
nież instrumenty oparte na czynniku pogodowym.

Instrument ten może stać się również przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym poprzez 
zorganizowanie platformy internetowej, uwzględnienie derywatów pogodowych w ofercie mię-
dzybankowego rynku pozagiełdowego przez instytucje finansowe obsługujące duże firmy z branż 
szczególnie narażonych na ryzyko pogodowe lub też zorganizowanie specjalistycznego rynku de-
rywatów pogodowych przez przedsiębiorstwa zainteresowane ograniczeniem tego ryzyka. 

Przy rozwoju rynku pogodowych instrumentów pochodnych ważną kwestią jest dostęp do 
bieżących danych źródłowych, ich obróbka oraz dystrybucja efektu końcowego, czyli indeksów 
pogodowych. W Polsce jedyną instytucją, która posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie 
oraz infrastrukturę narzędzi pomiarowych w zakresie gromadzenia i dystrybucji parametrów 
pogodnych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Instytucjami odpowiedzial-

9 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 594).
10 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.).
11 Dz. U. Nr 163, poz. 1155.
12 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).
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nymi za statystyczną obróbkę danych są natomiast giełdy, banki oraz duża liczba pośredników 
na rynku międzybankowym.

Na świecie pogodowe instrumenty pochodne odgrywają istotną rolę przy zabezpieczaniu firm 
z sektora energetycznego, zwłaszcza przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem ciepła. 
Wprowadzenie tych instrumentów na rynek było naturalną odpowiedzią na popyt na tego typu 
zabezpieczenie przed ryzykiem pogodowym. Derywaty są także chętnie wykorzystywane przez 
przedsiębiorstwa z innych branż, takich jak rolnictwo, budownictwo, transport i turystyka. 

W przypadku polskich przedsiębiorstw brak jest udokumentowanych przykładów korzystania 
z omawianego instrumentu. Jak wynika z przeprowadzonego badania ankietowego CAWI, pol-
skie pomioty gospodarcze wykazują bierność w zabezpieczaniu prowadzonej działalności, czego 
główną przyczyną jest brak wiedzy na temat możliwości zabezpieczeń. Analiza przepisów pra-
wa wskazuje, że obecnie nie ma możliwości zawierania kontraktów instrumentów pochodnych, 
gdzie czynnikiem podstawowym są warunki atmosferyczne. Zatem można stwierdzić, że skala 
wykorzystania pogodowych instrumentów pochodnych przez podmioty gospodarcze w Polsce 
jest niewystarczająca z powodu istniejących barier społecznych i instytucjonalnych.

Czynniki ograniczające zainteresowanie derywatami pogodowymi przedsiębiorstw z branży 
budowlanej to między innymi transferowanie ryzyka niedotrzymania warunków umowy na pod-
wykonawców poprzez odpowiednio skonstruowane umowy. 

Czynnikami, które mogą ograniczyć wykorzystanie omawianego instrumentu wśród podmiotów 
z sektora energetycznego jest brak zainteresowania przedsiębiorstw energetycznych rozwiąza-
niami rynku kapitałowego oraz ciągle niski stopień urynkowienia obrotu energią elektryczną. 

Do warunków ograniczających zainteresowanie branży rolnej wykorzystaniem derywatów 
do ograniczania ryzyka pogodowego należy zaliczyć: bardzo niski poziom edukacji społeczności 
rolniczej w zakresie funkcjonowania rynków finansowych, niską świadomość w zakresie możli-
wości wykorzystania instrumentów finansowych do ograniczania negatywnych skutków wahań 
czynników pogodowych oraz praktycznie brak zrzeszania się producentów rolnych w duże spół-
dzielnie (grupy producenckie), co pozwalałoby na zatrudnienie specjalistów z dziedziny handlu, 
marketingu, jak również ryzyka, w tym również ryzyka pogodowego.

Można zatem stwierdzić, że rozwój rynku derywatów pogodowych jest hamowany zarówno 
przez bariery istniejące po stronie popytu, jak i podaży. Z jednej strony obserwujemy brak zain-
teresowania tego typu instrumentami ze strony użytkowników końcowych, wynikający z niskiej 
świadomości w kwestii sposobów ograniczania ryzyka pogodowego, z drugiej strony – małą ela-
styczność instytucji rynku giełdowego, jak i pozagiełdowego w zakresie dostosowywania swojej 
oferty do potrzeb uczestników rynku.

Wnioski
Przeprowadzone badanie własne pozytywnie zweryfikowało postawioną hipotezę i pozwoliło 

skonstruować następujące rekomendacje: 
Państwo powinno stworzyć system zachęt adresowany do sfery biznesu, stymulujących � 
podejmowanie działań mających na celu adaptację do zmian klimatu, w tym korzystanie 
z instrumentów transferu ryzyka pogodowego (m.in. przez możliwość korzystania z dotacji 
oraz preferencyjnych warunków kredytu w przypadku zabezpieczenia działalności przed ry-
zykiem pogodowym, gwarancję wypłaty odszkodowań oraz brak finansowego wsparcia dla 
podmiotów niezabezpieczonych).
Wprowadzane regulacje powinny wspierać działalność towarzystw ubezpieczeniowych, tak � 
aby mogły one zabezpieczać podmioty gospodarcze znajdujące się na terenach zagrożonych 
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występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych (m.in. przez tworzenie specjalnych 
funduszy wsparcia w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych).
Powinny zostać podjęte działania mające na celu stworzenie realnych możliwości korzysta-� 
nia przez polskie podmioty gospodarcze z pogodowych instrumentów pochodnych w obro-
cie giełdowym (zmiany w przepisach prawa).
Przy tworzeniu systemu działań mających na celu adaptację do zmian klimatu Polska po-� 
winna wykorzystać doświadczenie i rozwiązania stosowane w innych krajach (tj. nacisk na 
działania prewencyjne, systemy symulacji przebiegu katastrofy naturalnej, systemy monito-
rowania i raportowania strat wywołanych zdarzeniami pogodowymi, analizy ryzyka pogo-
dowego). 
W przypadku branży rolnej, szczególnie wystawionej na negatywne działanie kaprysów po-� 
gody i pogodowych zjawisk ekstremalnych, powinny zostać wprowadzone ubezpieczenia 
obowiązkowe wraz z odpowiednim systemem egzekwowania przymusu ubezpieczania.
Powinny być prowadzone działania mające na celu:
– podnoszenie świadomości dotyczącej zagrożenia związanego z występowaniem ryzyka 

pogodowego o charakterze katastroficznym i niekatastroficznym;
– dostarczanie wiedzy na temat skutecznego zarządzania ryzykiem pogodowym;
– informowanie społeczeństwa o możliwościach i konieczności zabezpieczania prowadzo-

nej działalności przed niekorzystnym wpływem pogody wraz z opracowaniem instrukcji 
korzystania z dostępnych narzędzi;

– ułatwianie podmiotom gospodarczym dostępu do narzędzi transferu ryzyka pogodowe-
go na rynku ubezpieczeń i rynku kapitałowym.

Brak możliwości stosowania derywatów pogodowych oraz nierozszerzanie wykorzystania 
ubezpieczeń pogodowych w Polsce może utrwalać notowany od lat stan, w którym przedsię-
biorstwa nie mają jakiegokolwiek wpływu na osiągane wyniki w takim zakresie, w jakim ich 
niestabilność jest bezpośrednio związana ze zmiennością pogody. 

Budując prognozę co do ewentualnego rozwoju w Polsce rynku pogodowych instrumentów 
pochodnych, nie należy zapominać, że czynnikiem, który powinien wpłynąć na implementację 
derywatów pogodowych jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Tworzenie rynku derywatów pogodowych nie jest możliwe bez wsparcia i ingerencji państwa. 
Skala ewentualnego wykorzystania tego instrumentu w znacznej mierze zależeć będzie od wpro-
wadzenia zmian w prawodawstwie. Jak pokazuje historia, nadzorcy rynków finansowych stoją 
często przed dylematem, czy zezwolić na korzystanie z derywatów, narażając się na ewentualne 
porażki i związaną z nimi odpowiedzialność, czy też nie podejmować działań zmierzających do 
uregulowania niepewnych obszarów (np. derywatów pogodowych), a jedynie poprzez niejedno-
znaczne stwierdzenia ograniczyć możliwości ich wdrożenia. Należy mieć nadzieję, że zachodzący 
w innych państwach proces ekonomizacji prawa może rozszerzyć się na polski rynek. Byłoby to 
z pewnością korzystne dla implementacji nowych instrumentów. 
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Summary of the ar� cle

Transfer of waether risk as a tool of adapting business entities
to the climate changes

Every year, climate change is gaining momentum. Therefore, now action should be taken that 
will allow the economy to adapt to both society and the environment to the new reality. Con-
scious management of weather risk is inherent in the adaptation measures to climate change, 
as evidenced by the development of market risk transfer instruments weather and the emer-
gence of new security tools, such as weather derivatives.

The purpose of this article is to present information on the various countries’ forms of hedging 
against weather risk and their evaluation for possible transfer of these practices on the ground 
of the Polish economy.

No possibility of using weather derivatives, and not to extend the use of weather insurance 
in Poland leads to keep the recorded years the state in which the company does not have any 
influence on the results achieved, the extent to which their instability is directly related to the 
variability of the weather.

Keywords: weather risk, not catastrophic weather risk, weather derivatives, weather insurance, 
weather protection.

Dr Dorota Michalak, adiunkt w Katedrze Ekonomii Rozwoju Instytutu Ekonomii Uniwersytetu 
Łódzkiego.
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II. INNE OPRACOWANIA

Teresa Grabowska

Kluczowe funkcje systemu zarządzania w zakładzie ubezpieczeń

Wprowadzenie
System zarządzania to działania kierownicze obejmujące: planowanie, motywowanie, organi-

zowanie, decydowanie oraz kontrolowanie. System zarządzania pozwala utrzymać równowagę 
funkcjonowania organizacji. Stanowi zespół zintegrowanych, połączonych wzajemnie elemen-
tów. Są to:

układ decyzyjny, którego zadaniem jest analizowanie otoczenia i wnętrza organizacji oraz � 
podejmowanie decyzji odnoszących się do celów i misji oraz programów ich realizacji;
układ wykonawczy, który realizuje zadania postawione przez układ decyzyjny;� 
podsystem informacyjny, zapewniający niezbędną do prawidłowego współdziałania wymia-� 
nę informacji w ramach organizacji, co umożliwia adaptację do zmieniających się warunków 
otoczenia.

Regulacje prawne zawarte w dyrektywie Wypłacalność (Solvency) II1, dotyczące funkcji kluczo-
wych w zakładzie ubezpieczeń, doprecyzowane i wdrażane na mocy ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (dalej: ustawa)2, obowiązujące od dnia 
1 stycznia 2016 r., wprowadzają standardy zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń.

Zgodnie z przywołaną dyrektywą przez funkcję rozumie się wewnętrzną możliwość podjęcia 
działań w zakresie zarządzania przez przedstawicieli zakładu ubezpieczeń. Uznanie funkcji za 
kluczową, a zatem podstawową i ważną, skutkuje dodatkowymi wymaganiami w przypadku jej 
outsourcingu oraz wymusza na osobach zajmujących się zarządzaniem ryzykiem spełnianie kon-
kretnych wymogów. 

Dyrektywa Wypłacalność (Solvency) II wskazuje cztery funkcje kluczowe składające się na sys-
tem zarządzania. Są to: funkcja aktuarialna, funkcja zarządzania ryzykiem, funkcja compliance 
(zgodności z przepisami), funkcja audytu wewnętrznego. 

Głównym problemem, jeżeli chodzi o skuteczną realizację wymienionych funkcji w ramach 
kompleksowego systemu zarządzania, jest takie ustawienie poszczególnych komórek, by zakres 
ich obowiązków się nie dublował. W przeciwnym razie sytuacja się komplikuje i dochodzi do 
konfliktów. W zarządzaniu należy dążyć do uzyskania efektu synergii. Trzy funkcje – aktuarialna, 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmo-
wania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 355 z dnia 
17 grudnia 2008 r.).
2 Dz. U. poz. 1844.
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compliance i zarządzania ryzykiem – nie muszą być realizowane przez odrębną, wydzieloną jed-
nostkę organizacyjną. W małych i średnich zakładach ubezpieczeń zadania im przynależne mogą 
być włączane w inne obszary działania, np. funkcja compliance może być realizowana przez dział 
prawny. Muszą jednak zostać zachowane zasady niezależności, tak by nie dochodziło do konflik-
tu interesów. Możliwość łączenia funkcji nie dotyczy audytu wewnętrznego. Ta funkcja zawsze 
musi być realizowana przez odrębną i niezależną komórkę.

Aby puzzle do siebie pasowały, trzeba przyjąć odpowiedni model współpracy. W jego ramach 
należy:

udokumentować podział obowiązków i ustalić zakres odpowiedzialności w postaci odpo-� 
wiednich procedur;
opisać proces zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń, a następnie nanieść na zdefi-� 
niowany zakres odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych;
wyeliminować ewentualne powielanie zadań i zakresów odpowiedzialności;� 
przypisać odpowiedzialność za stosowne zadania systemowi zarządzania ryzykiem. � 

Schemat nr 1. Model współpracy kluczowych funkcji

Źródło: Opracowanie własne.

Zapewnienie niezależności operacyjnej poszczególnych funkcji przy jednoczesnym niedopusz-
czaniu do potencjalnego konfliktu interesów to jedno z najtrudniejszych zadań stojących przed 
firmą. W tym celu odpowiedni podział obowiązków z zakresu zarządzania ryzykiem musi być 
określony na każdym poziomie zarządzania, również na poziomie zarządu. Musi nastąpić realne 
oddzielenie funkcji kontrolnych od operacyjnych. Wszystkie wymienione funkcje nie są właści-
cielami poszczególnych ryzyk, a jedynie koordynatorami procesu zarządzania ryzykiem.

W przypadku wszystkich funkcji istnieje możliwość wybrania – pod pewnymi warunkami – for-
my outsourcingu (art. 73 ustawy).
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1. Funkcja aktuarialna (dyrektywa – art. 272, ustawa – art. 48)
Funkcja aktuarialna obejmuje: koordynowanie wszelkich działań dotyczących wyceny rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności; ocenę, czy dane wykorzystane do usta-
lania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności są wystarczające 
oraz odpowiedniej jakości; doradzanie zarządowi w sprawie adekwatności rozwiązań w zakre-
sie reasekuracji i ogólnej polityki przyjmowania ryzyka do ubezpieczenia; współpracę i wsparcie 
funkcji zarządzania ryzykiem we wdrażaniu systemu zarządzania ryzykiem, w szczególności w za-
kresie modelowania ryzyka oraz procesu ORSA.

 Szczegółowe zadania zostały podzielone na cztery grupy: rezerwy techniczno-ubezpiecze-
niowe (RTU), zasady (polityka wewnętrzna) stosowane w zakładzie ubezpieczeń, zarządzanie 
ryzykiem, raportowanie.

Do obszaru rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przynależy:
koordynacja ustalenia wartości RTU;� 
zapewnienie adekwatności metodologii stosowanych modeli;� 
ocena, czy dane służące do wyliczania RTU są wystarczające i odpowiedniej jakości;� 
porównanie najlepszych oszacowań;� 
informowanie zarządu o wielkości i adekwatności poziomu RTU względem profilu prowa-� 
dzonego biznesu;
nadzorowanie obliczeń RTU w przypadku braku wystarczających danych odpowiedniej ja-� 
kości.

Każde z powyższych zadań jest jasno zdefiniowane, doprecyzowania wymaga jednak koordy-
nacja ustalania wartości RTU. Zgodnie z aktem delegowanym 2. poziomu3 osoby zajmujące się 
koordynacją ustalenia wartości RTU powinny m.in.: 

ocenić wystarczalność RTU oraz zapewnić, że obliczenie jest zgodne z wymaganiami dyrek-� 
tywy Wypłacalność (Solvency) II;
oszacować niepewność związaną z szacunkami dokonywanymi w trakcie obliczeń RTU;� 
zapewnić właściwy sposób ujęcia danych, zwłaszcza w zakresie ograniczeń;� 
zapewnić zastosowanie odpowiedniej aproksymacji przy oszacowaniu, jeżeli występuje brak � 
danych odpowiedniej jakości;
uzasadnić istotne różnice w obliczeniach przy porównywaniu rezerw rok do roku;� 
zapewnić właściwą wycenę opcji i gwarancji zawartych w umowach ubezpieczenia.� 

Należy zwrócić uwagę, że wśród wymienionych wyżej czynności brak jest zadania obliczania 
RTU, co przecież do tej pory było podstawowym zadaniem aktuariusza. Oznacza to, że kon-
struujący dyrektywę Wypłacalność (Solvency) II nie dodali tego zadania do funkcji aktuarialnej 
i pozostawili jej umiejscowienie do decyzji zakładu ubezpieczeń. Jest tylko jeden problem: zakład 
ubezpieczeń, podejmując taką decyzję, powinien pamiętać o odpowiednim podziale obowiąz-
ków, aby zapewnić niezależną kontrolę i weryfikację obliczeń RTU. Jeżeli zarówno obliczenia, 
jak i weryfikację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wykonuje funkcja aktuarialna, to zakład 
ubezpieczeń musi posiadać odpowiednie procedury pozwalające na uniknięcie konfliktu intere-
sów (tzw. chińskie mury).

W obrębie zasad, czyli polityki wewnętrznej stosowanej w zakładzie ubezpieczeń, mamy dwa 
zadania do realizacji:

wyrażanie opinii na temat ogólnej polityki przyjmowania ryzyka do ubezpieczenia;� 
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpie-
czeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12/1 z dnia 17 stycznia 2015 r.).
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wyrażania opinii na temat rozwiązań w zakresie reasekuracji;� 
Jeżeli zakład ubezpieczeń rozszerzy zakres zadań dla funkcji aktuarialnej, to musi liczyć się � 
z konfliktem interesów, np. odpowiedzialność za umowy reasekuracyjne versus zadanie wy-
rażania opinii na temat tych rozwiązań. Dlatego niezbędne są procedury zabezpieczające.

W dziedzinie zarządzania ryzykiem również mamy dwa zadania:
ORSA – własna ocena ryzyka i wypłacalności;� 
model wewnętrzny.� 

Funkcja aktuarialna współpracuje z funkcją zarządzania ryzykiem przy niektórych elemen-
tach ORSA, zwłaszcza tych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Jeżeli zakład 
ubezpieczeń posiada model wewnętrzny, to funkcja aktuarialna modeluje ryzyko związane z ob-
liczeniami wymagań kapitałowych.

Jeśli chodzi o raportowanie, funkcja aktuarialna minimum raz do roku przygotowuje dla 
zarządu pisemny raport na temat zrealizowanych zadań, ich wyników, stwierdzonych nieprawi-
dłowości. Formułowane są także zalecenia na przyszłość.

1.1. Kto może być aktuariuszem?
Może nim być osoba posiadająca wiedzę z matematyki ubezpieczeniowej i finansowej, współ-

mierną do charakteru, skali i złożoności ryzyk właściwych dla działalności zakładu ubezpieczeń, 
mogąca wykazać się znajomością obowiązujących norm zawodowych, wiedzą i doświadcze-
niem (wymóg kompetencji), a także uczciwością (wymóg reputacji). W dyrektywie nie wskazano 
obowiązku posiadania licencji aktuarialnej czy członkowstwa w stowarzyszeniu aktuarialnym. 
Istotne jest, że w stosunku do wymogów kompetencyjnych ma zastosowanie zasada proporcjo-
nalności, co w praktyce oznacza, że ta sama osoba może spełniać wymogi i może pełnić funkcje 
aktuarialne w zakładzie A, jednocześnie nie spełniać wymogów sformułowanych przez zakład 
B, o ile jest większy i ma więcej ryzyk. Regulacje dyrektywy nie wskazują, czy funkcje ma pełnić 
jedna osoba, czy więcej. Poza tym dla małych zakładów ubezpieczeń dopuszcza się możliwość, 
iż osoba pełniąca funkcję aktuarialną może wykonywać również inne funkcje kluczowe, z wyjąt-
kiem funkcji audytu wewnętrznego.

1.2. Outsourcing funkcji aktuarialnej 
Funkcja aktuarialna może być realizowana przez własnych pracowników, przez ekspertów ze-

wnętrznych (co-suorcing) lub może być zlecana na zewnątrz (outsourcing).
W przypadku outsourcingu funkcji aktuarialnej dyrektywa Wypłacalność (Solvency) II narzuca 

szereg wymagań, zarówno na zakład ubezpieczeń, jak i na dostawcę usługi.
Nie może dojść do:

istotnego pogorszenia jakości systemu zarządzania danej firmy ubezpieczeniowej;� 
nadmiernego zwiększenia ryzyka operacyjnego;� 
pogorszenia możliwości kontrolnych przez Komisję Nadzoru Finansowego;� 
pogorszenia w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych.� 

Ponadto dostawca usług musi:
współpracować z organami sprawującymi nadzór nad zakładem;� 
umożliwić dostęp do danych;� 
zapewnić organowi nadzoru dostęp do swoich lokali. � 

Dla mniejszych firm ubezpieczeniowych rozwiązania outsourcingu i co-sourcingu funkcji ak-
tuarialnej będzie opłacalne z uwagi na wcześniej wspomniany konflikt interesów oraz koszty 
wewnętrznych rozwiązań.
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Dokumentacja dotycząca wdrożenia i funkcjonowania funkcji aktuarialnej to opis wykonywa-
nych zadań, ich umiejscowienie w strukturze zakładu ubezpieczeń, informacje o potencjalnym 
konflikcie interesów i działaniach podjętych celem jego zniwelowania.

2. Funkcja zarządzania ryzykiem (dyrektywa – art. 269, ustawa – art. 44)
Funkcja ta jest bardzo ważna, co skutkuje zwiększonymi wymaganiami wobec osób pełniących tę 

funkcję w zakładzie ubezpieczeń oraz wobec usługodawców, jeżeli zdecydujemy się na outsourcing.
Osoby, które pełnią funkcję zarządzania ryzykiem, muszą dysponować odpowiednimi kom-

petencjami oraz mieć dobrą reputację zawodową. Na zakładzie ubezpieczeń ciąży obowiązek 
zatrudnienia odpowiednich osób, których umiejętności będą poddane kontroli nadzoru. Należy 
pamiętać o rozgraniczeniu zadań, czyli ustaleniu pierwszej i drugiej linii obrony. Osoby pełniące 
funkcję zarządzania ryzykiem nie mogą odpowiadać za codzienną działalność biznesową – i od-
wrotnie. W małych zakładach ubezpieczeń może zdarzyć się, że funkcja zarządzania ryzykiem 
będzie wykonywana przez osobę realizującą również funkcję aktuarialną.

Na obszar funkcji zarządzania ryzykiem składają się: zarządzanie ryzykiem oraz model we-
wnętrzny.

2.1. Zadania z dziedziny zarządzania ryzykiem
Są następujące:

przedstawienie ogólnej sytuacji ryzyka w zakładzie ubezpieczeń;� 
rozpoznawanie ryzyka i odpowiednie eskalowanie w organizacji;� 
koordynacja zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem;� 
propagowanie wewnątrz organizacji zasad zarządzania ryzykiem;� 
monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem;� 
doradztwo dla zarządu.� 

Podstawowym zadaniem jest tak zorganizować omawianą funkcję, żeby ułatwić proces wdro-
żenia zarządzania ryzykiem. Oznacza to, że osoba odpowiedzialna za tę funkcję powinna stale 
monitorować system zarządzania ryzykiem, sprawdzać, czy nie ma błędów i niedoskonałości, 
oraz składać raporty członkom zarządu i innym osobom zarządzającym. Monitorowanie profi-
lu ryzyka pozwala szacować wielkość nowych ryzyk (ang. emerging risk) i proponować metody 
zarządzania nimi. To właśnie osoba zarządzająca ryzykiem odpowiada za koordynację procesu 
zarządzania oraz wdrożenie zasad (polityk wewnętrznych) zarządzania ryzykiem. 

2.2. Model wewnętrzny 
W przypadku gdy zakład ubezpieczeń stosuje model wewnętrzny (częściowy lub pełny), na 

funkcję zarządzania ryzykiem zostają nałożone dodatkowe zadania:
opracowania i wdrożenia modelu wewnętrznego;� 
testowania i walidacji modelu wewnętrznego (ze zwróceniem uwagi na konflikt interesów);� 
przygotowywania raportów na temat działania modelu dla zarządu i kadry zarządzającej.� 

2.3. Sposoby realizacji funkcji zarządzania ryzykiem
Funkcja zarządzania ryzykiem może być realizowana na trzy sposoby: z wykorzystaniem 

własnych pracowników, w systemie co-sourcingu lub w systemie outsourcingu. W przypadku 
podjęcia decyzji o outsourcingu muszą zostać spełnione następujące wymogi:

usługodawca spełnia wymagania dyrektywy Wypłacalność (Solvency) II oraz posiada odpo-� 
wiednie zasoby, środki i kadrę;
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usługodawca opracowuje odpowiednie plany awaryjne w przypadku sytuacji kryzysowych � 
oraz dokonuje okresowych testów narzędzi archiwizacji;
oddanie na zewnątrz funkcji zarządzania ryzykiem nie skutkuje pogorszeniem procesu za-� 
rządzania.

Osoba pełniąca funkcję zarządzania ryzykiem odpowiada za funkcjonowanie skutecznego sys-
temu zarządzania oraz za model wewnętrzny w zakresie właściwego dopasowania kapitałowego 
wymogu wypłacalności do profilu prowadzonej działalności, a to oznacza, że musi posiadać od-
powiednie zasoby do realizacji tych działań.

Funkcja zarządzania ryzykiem nie jest właścicielem ryzyka i mechanizmów kontroli, a jedynie 
jest koordynatorem tego procesu. Działa w ramach drugiej linii obrony.

3. Funkcja compliance (dyrektywa – art. 270, ustawa – art. 46)
Funkcja compliance ma na celu zarządzanie ryzykiem braku zgodności poprzez kontrolę zgod-

ności postępowania firmy z przepisami prawa i dobrymi praktykami.
Realizowane zadania:

doradzanie organom statutowym w kwestii zgodności z przepisami prawa;� 
wczesne ostrzeganie – rozumiane jako ocena potencjalnego wpływu zmian pojawiających � 
się w otoczeniu regulacyjnym na działalność zakładu ubezpieczeń;
identyfikacja i monitorowanie ryzyka wynikającego z nieprzestrzegania norm prawnych oraz � 
przyjętych przez zakład standardów postępowania;
rozpoznawanie i opiniowanie wszelkich działań lub decyzji kierownictwa mogących skutko-� 
wać powstaniem ryzyka niezgodności, wzrostem ryzyka regulacyjnego lub ryzyka reputacji;
zarządzanie ryzykiem braku zgodności przez wskazanie ryzyka związanego z nieprzestrzega-� 
niem przepisów.

Oczekiwania w stosunku do funkcji compliance są już wygórowane, a będą rosły jeszcze bar-
dziej z uwagi na zwiększoną aktywność regulatorów, pogłębianie się procesu globalizacji oraz 
zwiększanie się zakresu ochrony konsumenta. Równocześnie zakład ubezpieczeń musi sprostać 
oczekiwaniom rynku i wyprzedzać konkurencję. W ostatnim okresie nadzór często wydaje nowe 
rekomendacje czy wytyczne, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje kolejne klau-
zule abuzywne, a ministerstwa redagują nowe rozporządzenia i ustawy, więc materiał dla funkcji 
compliance stale przyrasta. Już samo wdrożenie standardów dyrektywy Wypłacalność (Solvency) 
II było wyzwaniem, bo dokumentacja otrzymana z EIOPA liczyła kilkaset stron. Poza zgodno-
ścią z przepisami zewnętrznymi funkcja compliance odpowiada również za zgodność działania 
z przepisami wewnętrznymi, np. nowymi o.w.u. czy nowymi zapisami w regulaminach. 

Dobry i skuteczny system compliance wspomaga sprawne funkcjonowanie organizacji. 
Funkcja compliance ma pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych, tak aby wprowadzane 
rozwiązania były uczciwe, nie łamały przepisów prawa, były zgodne ze standardami etycznego 
postępowania, a jednocześnie pozwalały firmie funkcjonować na rynku i być konkurencyjną. 
Budowa efektywnego systemu compliance, dopasowanego do potrzeb i struktury zakładu ubez-
pieczeń, stanowi solidny fundament. System compliance musi obejmować wszystkie procesy 
w danej organizacji, ale działa z drugiego szeregu. 

3.1. Zadania z dziedziny funkcji compliance
Są następujące:

przeciwdziałanie poprzez stworzenie programu � compliance, szkolenia, identyfikację i anali-
zę braku zgodności, doradztwo, regularny monitoring;
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kontrola w postaci audytu, działań kontrolnych podejmowanych � ad hoc oraz stałego nadzoru;
reagowanie i raportowanie do organów statutowych i organów rynku, stosowanie sankcji, � 
podejmowanie działań z zastosowaniem środków naprawczych.

Ważne jest, aby funkcja compliance nie była uzależniona od innych komórek organizacyjnych, 
bo to może ograniczać jej niezależność. Podobnie jak w przypadku innych kluczowych funkcji, 
funkcja compliance nie jest właścicielem ryzyka niezgodności z regulacjami, a jedynie koordyna-
torem procesu zarządzania ryzykiem. Działa w ramach drugiej linii obrony.

4. Funkcja audytu wewnętrznego (dyrektywa – art. 271, ustawa – art. 47)
Obejmuje ocenę adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz innych ele-

mentów systemu zarządzania w celu:
oceny procesu identyfikacji ryzyk w zaprojektowanych i wdrożonych procesach;� 
zyskania pewności, że organizacja właściwie zdefiniowała cele procesów w kontekście celów � 
całego przedsiębiorstwa;
oceny skuteczności zaprojektowanych i wdrożonych mechanizmów kontrolnych.� 

Funkcja audytu wewnętrznego powinna być obiektywna i niezależna od funkcji operacyjnych. 
Osoba lub komórka organizacyjna wykonująca tę funkcję nie może łączyć jej z innymi funkcjami 
należącymi do systemu zarządzania ryzykiem. Jest jednak dopuszczalne, by ta sama osoba zaj-
mowała to stanowisko w dwóch różnych zakładach – majątkowym i życiowym.

O wynikach i zaleceniach audytu wewnętrznego powinien być informowany zarząd fir-
my, którego członkowie muszą określić, jakie działania mają zostać podjęte w odniesieniu do 
konkretnych zaleceń audytora wewnętrznego, a następnie zapewnić wykonanie tych zaleceń. 
Funkcja audytu wewnętrznego stanowi trzecią linię obrony. 

Z uwagi na to, że jest to funkcja kluczowa, dyrektywa Wypłacalność (Solvency) II, podobnie jak 
w przypadku innych funkcji, określa, jakie kryteria musi spełniać osoba nadzorująca tę funkcję (kryte-
ria kompetencji i reputacji). Ma ona posiadać wyższe wykształcenie, nie może być karana, ma posiadać 
doświadczenie zawodowe i dawać rękojmię wykonywania zadań w sposób należyty. (W uzasadnio-
nych przypadkach organ nadzoru może odstąpić od wymogu wyższego wykształcenia, jeżeli osoba 
wykazuje się doświadczeniem zawodowym). Osoba odpowiedzialna za funkcję audytu wewnętrzne-
go raportuje bezpośrednio do prezesa zarządu lub do komitetu audytu przy radzie nadzorczej.

5. Rola pozostałych funkcji w systemie zarządzania
Z uwagi na złożoność systemu działania zakładu ubezpieczeń, znaczącą liczbę ryzyk oraz 

przeplatanie się procesów biznesowych, przy równoczesnej konieczności przypisania odpo-
wiedzialności i kontroli, zakłady ubezpieczeń decydują się na powołanie wydzielonych funkcji 
odpowiedzialnych za koordynację działań dotyczących konkretnego ryzyka. Funkcje te są de-
finiowane w ramach modelu trzech linii obrony. Takie działanie gwarantuje, iż pierwsza linia 
obrony jest zaprojektowana w odpowiedni sposób i działa optymalnie.

Funkcja do spraw bezpieczeństwa informacji – odpowiada za zarządzanie programem bez-� 
pieczeństwa organizacji i za zgodność z regulacjami prawnymi w tym zakresie.
Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) odpowiada za bezpieczeństwo przetwarza-� 
nia danych osobowych i zgodność procesu z obowiązującymi normami prawnymi4.

4 Z uwagi na przyjęcie w dniu 14 kwietnia 2016 r, przez Parlament Europejski rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych, którego postanowienia będą stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich 
począwszy od 2018 r., stanowisko ABI zostanie zmienione na inspektora ochrony danych osobowych (DPO) 
z rozszerzonym zakresem obowiązków.
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Funkcja inspektora jakości odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie kontroli jakości w za-� 
kładzie ubezpieczeń.
Funkcja do spraw nadużyć odpowiada za zarządzanie procesem przeciwdziałania, wykrywa-� 
nia oraz wyjaśniania nadużyć.
Funkcja zarządzania ciągłością działania i zarządzania kryzysowego odpowiada za nadzór � 
nad procesem ciągłości działania w organizacji oraz za zapobieganie sytuacjom kryzysowym, 
reagowanie, jeżeli do nich dojdzie, usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów.

Liczba powołanych funkcji i ich zakres zależą od wielkości zakładu ubezpieczeń oraz złożoności 
procesów, które w nim zachodzą.

6. Współpraca pomiędzy funkcjami
System zarządzania będzie skuteczny, o ile będzie miała miejsce ścisła współpraca poszczegól-

nych funkcji oraz zostanie wyeliminowany konfliktów interesów. 

Schemat nr 2. Zależności pomiędzy funkcjami

Źródło: Opracowanie własne.
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Niestety, często funkcje pracują oddzielnie i nie korzystają wzajemnie z wyników swoich dzia-
łań. Tworzą na własne potrzeby osobne polityki, procedury, inaczej definiują ryzyka, mają inne 
rejestry. To jest zły proces. Współpraca pozwala na pełne wykorzystanie zasobów i stworzenie 
lepszego systemu zarządzania ryzykiem.

Szczegółowy schemat współpracy zostanie zaprezentowany na przykładzie dwóch funkcji: za-
rządzania ryzykiem i aktuarialnej – z uwagi na ich znaczącą interakcję.

Schemat nr 3. Współpraca na przykładzie dwóch funkcji – zarządzania ryzykiem i aktuarialnej

Źródło: Opracowanie własne.

7. Odpowiedzialność poszczególnych funkcji w kontekście procesu ORSA
Jednym z obszarów kluczowych dla systemu zarządzania zakładami ubezpieczeń i zakładami 

reasekuracji jest prospektywna ocena ryzyka, przeprowadzana na podstawie zasad własnej oce-
ny ryzyka i wypłacalności – ORSA (ang. Own Risk and Solvency Assessment). 

Wszystkie funkcje kluczowe uczestniczą w badaniu ORSA, które zakład ubezpieczeń ma obo-
wiązek przeprowadzać minimum raz w roku, a także częściej, jeżeli wystąpią istotne zmiany 
w portfelu ryzyka, np. zapoczątkowanie nowej linii biznesowej, zmiana limitów na apetyt na 
ryzyko, transfer portfela czy zmiany w strukturze aktywów.

7.1. Funkcja aktuarialna:
opinia na temat spełniania wymogów dotyczących rezerw technicznych;� 
określenie potencjalnych ryzyk, wynikających z niepewnych wartości przyjętych do obli-� 
czeń.

7.2. Funkcja zarządzania ryzykiem:
aktualizacja zasad własnej oceny, w tym uwzględnienie nowych rodzajów ryzyk;� 
koordynacja wdrażania i przeprowadzania procesu oceny, w tym oceny ogólnych potrzeb � 
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wypłacalności, analizy spełnienia w sposób ciągły wymogów kapitałowych, ocena, czy profil 
ryzyka odbiega od założeń.

7.3. Funkcja compliance:
zarządzanie ryzykiem braku zgodności z przepisami prawa i regulacjami zewnętrznymi.� 

7.4. Funkcja audytu wewnętrznego:
przegląd systemu zarządzania ryzykiem, w tym ocena ryzyka przyjmowanego do ubezpie-� 
czenia i tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
obiektywny przegląd i ocena wewnętrznego systemu kontroli – nie rzadziej niż raz w roku.� 

8. Model trzech linii obrony i ich znaczenia w systemie zarządzania
Relacje wszystkich kluczowych funkcji powoływanych w ramach zakładu ubezpieczeń dla 

wsparcia procesu zarządzania ryzykiem prezentuje model trzech linii obrony.
Funkcja audytu wewnętrznego stanowi trzecią linię obrony. Pozostałe funkcje (compliance, 

zarządzania ryzykiem i aktuarialna) działają w ramach drugiej linii obrony.

Schemat nr 4. Model struktury organizacyjnej w procesie zarządzania ryzykiem oraz podział 
zadań pomiędzy poszczególne funkcje

Źródło: Opracowanie PIU.

Zgodnie z zaprezentowanym modelem pierwszą linię obrony tworzy ogół działań służących 
osiąganiu celów organizacji, podejmowanych przez kierownictwo w ramach zwykłego zarządza-
nia (kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna). Druga linia obrony obejmuje kontrolę finansową, 
bezpieczeństwo IT, istniejące w organizacji systemy zarządzania jakością, zgodność z regulacjami 
(compliance), zarządzanie ryzykiem, inspekcje. Trzecia linia obrony to audyt wewnętrzny, który 
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powinien dawać pewność (ang. assurance), że działania organizacji w ramach pierwszej i drugiej 
linii obrony (takie jak kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem) są podej-
mowane w sposób pozwalający na osiąganie celów. Ponadto model trzech linii obrony wskazuje 
również na elementy systemu obrony, którymi są audyt zewnętrzny (w przypadku instytucji 
sektora publicznego jest to Najwyższa Izba Kontroli) oraz instytucje powołane do sprawowania 
nadzoru (tzw. regulator), przykładowo w przypadku bankowości – nadzór finansowy.

Pierwszą linię obrony tworzą właściciele ryzyka. Funkcje należące do drugiej linii obrony na-
leży traktować jako funkcje wspierające bezpośrednio działania operacyjne. Z kolei rolą audytu 
jest całościowe spojrzenie na organizację, co pozwala na niezależną ocenę działań podejmowa-
nych przez pierwszą i drugą linię obrony.

Podsumowanie
Implementacja dyrektywy Wypłacalność (Solvency) II powoduje konieczność wdrożenia w za-

kładzie ubezpieczeń skutecznego systemu zarządzania, który zapewni prawidłowe i bezpieczne 
prowadzenie działalności. Oznacza to konieczność utworzenia takiego systemu zarządzania ry-
zykiem, który będzie nie tylko spójny wewnętrznie, lecz także będzie wspomagał kierownictwo 
w podejmowaniu kluczowych decyzji oraz będzie pomocny w identyfikowaniu i monitorowaniu 
zagrożeń i nieprawidłowości.

Założone cele zostaną osiągnięte poprzez:
kreację czterech kluczowych funkcji – aktuarialnej, � compliance, zarządzania ryzykiem, audy-
tu – określonych w dyrektywie Wypłacalność (Solvency) II;
jasne i precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych funkcji;� 
prawidłowe umieszczenie funkcji w strukturze organizacyjnej;� 
skompletowanie kadry spełniającej wymagania kompetencyjne i dobrej reputacji zawodo-� 
wej;
zapewnienie skutecznej współpracy pomiędzy poszczególnymi funkcjami, w drodze sformu-� 
łowania szczegółowych zasad (z wykorzystaniem efektu synergii, eliminacją dublowania się 
zadań, zapobieganiem konfliktom i wzajemnym wykluczeniom);
przekonanie do tej idei kadry zarządzającej i pracowników;� 
outsourcing funkcji – przestrzeganie zapisów dyrektywy Wypłacalność (Solvency) II nakłada-� 
jącej szereg wymagań na zakład ubezpieczeń oraz na dostawcę usług.

Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania skutkuje:
prawidłową implementacją zaleceń dyrektywy Wypłacalność (Solvency) II;� 
wzrostem bezpieczeństwa w zakresie zarządzania ryzykiem;� 
przejrzystą strukturą organizacyjną z wyraźnym podziałem odpowiedzialności i zapewnio-� 
nym przepływem informacji;
pozytywnymi ocenami członków zarządu i firmy (BION – badanie i ocena nadzorcza zakła-� 
dów ubezpieczeń dokonywana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego). 

Generalnie we wszystkich typach zakładów ubezpieczeń chodzi o stworzenie takiego syste-
mu zarządzania ryzykiem, który będzie spójny wewnętrznie, będzie wspomagał kierownictwo 
w podejmowaniu kluczowych decyzji oraz będzie pomocny w identyfikowaniu istotnych – z per-
spektywy realizacji celów strategicznych – zagrożeń i nieprawidłowości. 

A nie ma procesu bez ryzyka.

Mgr Teresa Grabowska, TG Doradztwo i Zarządzanie.
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Uregulowanie zawodu doradcy odszkodowawczego oraz działalności 
kancelarii odszkodowawczych – zapis debaty zorganizowanej przez 
Rzecznika Finansowego oraz redakcję „Rozpraw Ubezpieczeniowych”

W dniu 11 kwietnia 2016 r. w siedzibie Rzecznika Finansowego odbyła się debata poświęcona 
problematyce uregulowania zawodu doradcy odszkodowawczego oraz działalności kancelarii od-
szkodowawczych. Celem spotkania było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące potrzeby 
szczegółowej regulacji normatywnej działalności kancelarii odszkodowawczych, a także formy, 
w jakiej regulacja ta miałaby powstać: czy odrębnego aktu prawnego, czy nowelizacji ustawy 
o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W ramach spotkania uczestnicy debaty dyskutowali nad 
kwestiami dotyczącymi kwalifikacji zawodowych podmiotów zajmujących się dochodzeniem 
roszczeń odszkodowawczych, form nadzoru nad działalnością tych podmiotów, zasadności regu-
lacji wynagrodzenia za czynności podejmowane w ramach dochodzenia odszkodowań, a także 
sposobów zabezpieczenia interesów majątkowych poszkodowanych na wypadek wyrządzenia 
szkody przez kancelarie odszkodowawcze.

W debacie udział wzięli:
dr Aleksandra Wiktorow (AW)� , Rzecznik Finansowy,
Bartłomiej Chmielowiec (BCh), � główny specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego,
Aleksander Daszewski (AD), � radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego,
dr Bożena Dołęgowska-Wysocka�  (BD-W), redaktor naczelna „Gazety Ubezpieczeniowej”,
Marcin Jaworski (MJ), � ekspert ds. komunikacji i edukacji w Biurze Rzecznika Finansowego,
Beata Karwacka (BK)� , prezes Polskiej Izby Odszkodowań,
Bartłomiej Krupa�  (BKr), prezes Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodo-
wawczych,
prof. dr hab. Jan Monkiewicz (JM)� , Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej,
Paweł Sawicki (PS)� , dyrektor Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
Joanna Smereczańska-Smulczyk (JS-S)� , prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Pośredników 
i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych,
Grzegorz Prądzyński (GP)� , prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Poniżej prezentujemy szczegółowy zapis debaty.
Marcin Jaworski (MJ): W imieniu doktor Aleksandry Wikorow, Rzecznika Finansowego, oraz 

redakcji „Rozpraw Ubezpieczeniowych” serdecznie witam państwa na debacie poświęconej 
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problematyce uregulowania zawodu doradcy odszkodowawczego oraz działalności kancelarii 
odszkodowawczych. Witam szanownych panelistów, czyli panią Beatę Karwacką, prezes Pol-
skiej Izby Odszkodowawczej, panią Joannę Smereczańską-Smulczyk, prezes Ogólnopolskiej Izby 
Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych, witam pana Pawła Sawickiego, repre-
zentującego Komisję Nadzoru Finansowego, pana Bartłomieja Krupę, prezesa Zarządu Polskiej 
Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, profesora Jana Monkiewicza z Politechniki 
Warszawskiej oraz Grzegorza Prądzyńskiego – prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń. Witam też oso-
by towarzyszące oraz przedstawicieli mediów. 

Na początek przedstawimy krótką prezentację. Jest to propozycja Rzecznika Finansowego 
dotycząca założeń do ustawy o doradztwie odszkodowawczym. Następnie pani Rzecznik Alek-
sandra Wiktorow poprowadzi debatę, po której będzie czas na pytania ze strony mediów. Proszę 
panią Rzecznik o słowo wstępu.

Dr Aleksandra Wiktorow (AW): Witam państwa na kolejnej debacie zorganizowanej przez 
Rzecznika Finansowego, do niedawna Rzecznika Ubezpieczonych, oraz redakcję „Rozpraw Ubez-
pieczeniowych”. Poprzednie debaty dotyczyły wypłat z Otwartych Funduszy Emerytalnych, 
ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także pozasądowego rozpatrywa-
nia sporów. Debaty są publikowane w całości w „Rozprawach Ubezpieczeniowych”. 

Sprawą kancelarii odszkodowawczych Rzecznik Ubezpieczonych zajął się parę lat temu, po-
nieważ już wówczas było to istotne i dla rynku ubezpieczeń, i dla klientów, a także dla samych 
kancelarii, które nie cieszyły się najlepszą opinią. Ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę z istotno-
ści zagadnienia, przygotowaliśmy pierwsze propozycje rozwiązania problemu. Projekt zgłoszony 
przez Rzecznika Ubezpieczonych nie miał niestety dalszego ciągu. Dzisiaj sytuacja kancelarii 
odszkodowawczych jest zupełnie inna. Doszliśmy do wniosku, że to jest dobry moment, aby po-
nownie zająć się tą tematyką. Jest tak również dlatego, że kancelarie odszkodowawcze zaczęły 
działać nie tylko na rynku ubezpieczeń, lecz także w pozostałych segmentach rynku finansowe-
go, a Rzecznik Finansowy, jak państwo wiedzą, od października 2015 r. ma pod swoją opieką 
również te inne działy rynku finansowego. Po dyskusjach przygotowany został projekt założeń 
do ustawy o kancelariach odszkodowawczych, który za chwilę zostanie przedstawiony. Projekt 
ten został wysłany dwa tygodnie temu do ministra finansów i do ministra sprawiedliwości. Z za-
ciekawieniem czekamy, jakie będą jego dalsze losy. Zdecydowaliśmy się na debatę, aby poznać 
poglądy wszystkich zainteresowanych na kwestie konieczności i sposobu uregulowania zawo-
du doradcy odszkodowawczego oraz działalności kancelarii odszkodowawczych. Grono nie jest 
całkiem reprezentatywne, dlatego że na sali są przedstawiciele tylko segmentu ubezpieczenio-
wego. Warto byłoby je rozszerzyć również o przedstawicieli innych części rynku finansowego. 
Aby nie przedłużać, proszę o przedstawienie naszych propozycji.

Bartłomiej Chmielowiec (BCh): Chcę państwu zaprezentować pokrótce projekt założeń do usta-
wy o doradztwie odszkodowawczym. Na wstępie powiem, dlaczego są to założenia do ustawy, 
a nie sam projekt ustawy. Przede wszystkim dlatego, że obecnie obowiązujące przepisy wskazują, 
że aby powstała ustawa, najpierw musi zostać opracowany projekt założeń do ustawy. Ma to na 
celu dogłębne przedyskutowanie projektu i wypracowanie, również od strony społecznej, same-
go projektu ustawy. Stąd też założenia, a nie już gotowy projekt. Po drugie, w projekcie założeń 
Biuro Rzecznika Finansowego starało się uwzględnić prace, jakie trwały w Ministerstwie Finan-
sów w 2011 r., w trakcie których były przedstawiane poglądy wszystkich uczestników, tj. PIU, 
przedstawicieli kancelarii odszkodowawczych oraz KNF, jak również Rzecznika Ubezpieczonych.
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Jeśli chodzi o podstawowe założenia, przede wszystkim przewidujemy stworzenie odrębnej 
ustawy o doradztwie odszkodowawczym. Czynimy tak z dwóch powodów. Po pierwsze, dlate-
go, że działalność kancelarii odszkodowawczych obejmuje coraz to nowsze obszary i nie skupia 
się tylko i wyłącznie na dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń. Obserwujemy, że 
kancelarie odszkodowawcze dochodzą odszkodowań w imieniu różnych pokrzywdzonych, czy za 
błędy medyczne, czy za bezumowne korzystanie z gruntów, stąd też w naszej ocenie to w odręb-
nym akcie prawnym, a nie w nowelizacji ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, powinna 
być uregulowana specyfika tego zawodu. Regulacja ta będzie dotyczyła zasad wykonywania 
działalności polegającej na dochodzeniu roszczeń od wszystkich podmiotów zobowiązanych, 
niezależnie od ich typu i od tego, czy w grę będzie wchodziła odpowiedzialność gwarancyjna za-
kładów ubezpieczeń. Po drugie, w naszej ocenie ustawa ta powinna określać zasady organizacji 
samorządu doradców odszkodowawczych, czyli stworzenia podmiotu zobowiązanego do dbania 
o wypełnianie zobowiązań ustawowych przez kancelarie odszkodowawcze.

Podstawową kwestią jest to, czym by się doradcy odszkodowawczy mieli zajmować. W naszej 
ocenie definicja czynności doradztwa odszkodowawczego powinna umożliwiać wykonywanie 
w imieniu i na rzecz osoby występującej z roszczeniem wszelkich czynności faktycznych lub 
prawnych. Wszelkich, bez żadnego ograniczenia. Wyjątkiem byłoby to, że doradca odszkodo-
wawczy nie miałby uprawnień do występowania przed sądem w charakterze pełnomocnika lub 
obrońcy. Zakładamy, że doradca odszkodowawczy miałby uprawnienia do złożenia zawiadomie-
nia o powstaniu szkody do zakładu ubezpieczeń, UFG czy też PBUK.

Przewidujemy, że aby wykonywać czynności doradztwa odszkodowawczego, trzeba będzie 
spełniać określone warunki. Zakładamy stworzenie dwóch list. Jedna z nich będzie obejmowa-
ła przedsiębiorców (osoby fizyczne) wpisane na listę doradców odszkodowawczych. Nie należy 
zapominać, że obecnie doradztwem odszkodowawczym nie zajmują się tylko i wyłącznie osoby 
fizyczne. Wprost przeciwnie, doradztwem odszkodowawczym zajmują się głownie spółki prawa 
handlowego bądź inne podmioty. Stąd też w naszej ocenie powinna powstać druga lista, na 
którą byliby wpisywani przedsiębiorcy inni niż osoby fizyczne. Ta lista byłaby określana mia-
nem rejestru firm doradztwa odszkodowawczego. Poza tym nie należy zapominać o tym, że 
dochodzeniem roszczeń zajmują się obecnie brokerzy w ramach ustawy o pośrednictwie ubez-
pieczeniowym oraz radcowie prawni i adwokaci. Dlatego też zakładamy, że te podmioty miałyby 
również uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa odszkodowawczego. W naszej oce-
nie trzeba to jednoznacznie określić w ustawie. Przewidujemy również, że tak jak jest to obecnie 
w kodeksie postępowania cywilnego, czynności doradztwa odszkodowawczego mogłyby wy-
konywać osoby najbliższe, członkowie rodziny, zstępni, wstępni, rodzeństwo, aby również oni 
mogli dochodzić roszczeń odszkodowawczych w imieniu swoich najbliższych. 

Aby być wpisanym na listę doradztwa odszkodowawczego, trzeba będzie spełnić pewne wa-
runki. Zakładamy, że osoba fizyczna (przedsiębiorca) będzie musiała posiadać pełną zdolność do 
czynności prawnych, nie być prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, posiadać wyższe 
wykształcenie (bez ukierunkowania jakie) oraz zdać z pozytywnym wynikiem egzamin przed Pań-
stwową Komisją Egzaminacyjną. Aby przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna mógł być wpisany 
do rejestru firm doradztwa odszkodowawczego, co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem 
spółki lub też członkiem organu zarządzającego musiałaby być wpisana na listę doradców od-
szkodowawczych, a pozostałe osoby uprawnione do reprezentacji nie mogłyby być karane. Wpis 
do rejestru firm doradztwa odszkodowawczego byłby możliwy również wtedy, gdy wspólnikiem 
spółki lub członkiem organu zarządzającego byłby broker, radca prawny lub adwokat, a pozosta-
łe osoby uprawnione do reprezentacji nie byłyby karane. Egzamin przeprowadzałaby Państwowa 
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Komisja Egzaminacyjna. Do egzaminu dopuszczone byłyby osoby, które nie były prawomocnie 
skazane, posiadają zdolność do czynności prawnych i wyższe wykształcenie. Zakładamy, że byłby 
to test teoretyczny i praktyczny. Egzamin praktyczny mógłby polegać na analizie akt sprawy, na 
podstawie których trzeba byłoby określić i sprecyzować roszczenia czy też napisać reklamację. 

Doradca mógłby się posługiwać tytułem „doradca odszkodowawczy”, natomiast firma – ty-
tułem „firma doradztwa odszkodowawczego”. Tytuły te podlegałyby ochronie prawnej i tylko 
te podmioty, które by je posiadały, mogłyby dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Dorad-
ca wykonywałby zawód we własnym imieniu, jako wspólnik bądź jako osoba współpracująca 
czy to z doradcą odszkodowawczym, czy z firmą doradztwa odszkodowawczego. Doradca od-
szkodowawczy musiałby spełniać obowiązki informacyjne, dochowania tajemnicy zawodowej, 
przechowywania przez określony okres akt szkodowych, a także musiałby doskonalić swoje 
umiejętności zawodowe i oczywiście zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
W naszej ocenie jest to najlepsze zabezpieczenie dla klientów, którzy mogliby zostać pokrzyw-
dzeni na skutek nieprawidłowych działań doradców odszkodowawczych. 

Przewidujemy, że w ustawie o doradztwie odszkodowawczym będzie odrębny rozdział poświę-
cony umowie o dochodzenie roszczeń. Tak jak w kodeksie cywilnym zostały określone umowa 
leasingu, umowa ubezpieczenia czy umowa o roboty budowlane, tak w naszej ocenie przed-
miotowo istotne postanowienia umowy o dochodzenie roszczeń powinny być sprecyzowane 
w ustawie o doradztwie odszkodowawczym. W umowie tej powinny znaleźć się uregulowania 
dotyczące wysokości wynagrodzenia, zakazu pobierania wynagrodzenia od niektórych odszko-
dowań i świadczeń (renty, zwrot kosztów leczenia), możliwości wypowiedzenia przez klienta 
umowy w każdym czasie, przy czym klient byłby wówczas zobowiązany do zwrotu faktycznie po-
niesionych przez doradcę wydatków, oraz konieczności uzyskania pisemnej zgody uprawnionego 
przed zawarciem ugody, a załącznikiem do umowy o dochodzenie roszczeń byłby wzór pełno-
mocnictwa określony w tejże ustawie na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości. 
Ponadto projekt Rzecznika przewiduje utworzenie Krajowej Rady Doradców Odszkodowaw-
czych, na wzór istniejącej obecnie Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do zadań Rady 
należałyby kontrola przestrzegania przez kancelarie i firmy doradztwa odszkodowawczego wa-
runków wykonywania działalności oraz spełniania wspomnianych wymagań, podejmowanie 
decyzji administracyjnych w zakresie wpisu na listę i wykreślenia z tejże listy, opiniowanie pro-
jektów ustaw, wreszcie reprezentowanie doradców wobec organów władzy publicznej. To tyle, 
jeśli chodzi o podstawowe założenia. 

AW: Wszyscy usłyszeli, na czym polega istota naszego projektu. Teraz chcielibyśmy, żeby 
państwo odpowiedzieli na kilka podstawowych pytań związanych z problematyką kancela-
rii odszkodowawczych. Pierwsze nasze pytanie: Czy działalność kancelarii odszkodowawczych 
powinna być poddana szczegółowym regulacjom normatywnym? A jeśli tak, to czy powinien 
być to odrębny akt prawny, czy też wystarczająca jest nowelizacja ustawy o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym, albo jakiś innych ustaw, które dotyczyłyby pozostałych fragmentów rynku 
finansowego? Bardzo proszę.

Joanna Smereczańska-Smulczyk (JS-S): Może ja zacznę. Tak jak wszyscy na początku zauważy-
liśmy, od momentu kiedy pojawiła się inicjatywa regulacji rynku kancelarii odszkodowawczych, 
minęło kilka lat. W naszej ocenie rynek ten jest na tyle dojrzały, a podmioty uczestniczące w li-
kwidacji szkody (mówię tutaj o kancelariach odszkodowawczych) na tyle same się uregulowały 
i same stworzyły ramy, w których się poruszają, że w naszej ocenie ta regulacja jest zbędna. 
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Kancelarii jest dużo. Konkurencja jest duża. Jest to nie tylko kwestia wynagrodzenia, które jest 
wynagrodzeniem od sukcesu i które tak naprawdę stanowi wyraz tego, w jakim stopniu kancela-
rie zaangażowały się w dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Mamy też różne świadczenia, 
które są wynikiem działania kancelarii, ale przede wszystkim jest to kwestia jakości świadczo-
nych usług. Te dwa elementy, czyli w mniejszym zakresie wynagrodzenie, a w większym stopniu 
jakość świadczonych usług, świadczą o tym, że rynek i kancelarie odszkodowawcze faktycznie 
stoją na bardzo wysokim poziomie. Spójrzmy na jednego z członków Ogólnopolskiej Izby Pośred-
ników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych – Europejskie Centrum Odszkodowań, które 
zatrudnia 61 osób, z czego 54 osoby mają wyższe wykształcenie i kilkuletni staż w dochodzeniu 
różnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych od każdego z podmiotów, który jest zobowiązany 
do naprawienia szkody. Dlatego w mojej ocenie taka regulacja jest zbędna. Rynek sam się regu-
luje, firmy działają prospołecznie, wynagrodzenie pobierane od świadczeń jest niskie, odchodzi 
się od pobierania wynagrodzeń od niektórych świadczeń na rzecz osób małoletnich, np. rent. 
Nasze stanowisko, mam nadzieję, jest jasne. Uważamy, że nie powinno być jakiejkolwiek regula-
cji działalności kancelarii odszkodowawczych. 

Beata Karwacka (BK): Nasze stanowisko jest akurat odmienne. Jesteśmy za uregulowaniem tej 
działalności. Oczywiście potwierdzam, co powiedziała mecenas Smereczańska. Duże podmioty 
zadbały o jakość świadczonych usług, o kadry, które wykonują określone czynności. Natomiast 
na rynku jest wiele podmiotów, które niestety nie mają tych walorów, jakie posiadają większe 
firmy, ale tych większych jest w Polsce 5–10, a pozostałych – gdy w 2010 r. uruchamialiśmy 
Izbę – było 60, a obecnie będzie ich 3 tys., albo i jeszcze więcej. Z naszej perspektywy istnieje 
potrzeba regulacji i myślę, że dobrym pomysłem, skoro padło to pytanie, byłoby uregulowanie 
odrębnym aktem prawnym.

Jan Monkiewicz (JM): Jak przystało na przedstawiciela mojego zawodu, nigdy nie wiem na 
pewno, czy coś jest potrzebne, czy nie. Tu problem raczej polega na tym, co chcemy uzyskać, 
co jest źle i czego brakuje. W tym kontekście można spojrzeć na to, jak reagowały różne otocze-
nia w innych krajach. Pierwszym problemem jest to, że definicja kancelarii odszkodowawczych, 
przepraszam, doradców odszkodowawczych (sam byłem zdania, że taki termin powinien być 
używany) jest skonstruowana w sposób bardzo szeroki. W istocie rzeczy bowiem problem z fir-
mami odszkodowawczymi dotyczył tego rodzaju działalności, która była finansowana z dołu, 
i to odróżniało te firmy od innych. To była po prostu inwestycja, którą firmy te wykonywały na 
rzecz swojego klienta, i jeżeli wygrały, to brały odpowiednie wynagrodzenie, a jeżeli przegrały, 
nie dostawały nic. Zostawały wtedy z kosztami. Definicja, którą Rzecznik zaproponował w swoim 
projekcie, jest moim zdaniem bardzo szeroka i wymaga wyraźnego dookreślenia. Zwłaszcza że 
w drugiej części mówi się, na rzecz kogo i do kogo mają być zgłaszane roszczenia, kogo należy za-
wiadamiać. Wszystko dotyczy części ubezpieczeniowej. W istocie rzeczy więc teza, że chodzi nie 
tylko o ubezpieczenia, ale też inne rodzaje roszczeń, nie znajduje uzasadnienia. Jesteśmy cały 
czas w ubezpieczeniach. Dla jasności powiem, że najbardziej rozwinięty rynek w Europie, w któ-
rym działają tego typu firmy, to rynek brytyjski. Z danych statystycznych dotyczących tego rynku 
wynika, że mniej więcej 80% wszystkich spraw odszkodowawczych dotyczy zakładów ubezpie-
czeń. Na wszystkie pozostałe firmy przypada mniej więcej 20% spraw. Więc odpowiadając na to 
pytanie, czy powinien być to odrębny akt, czy też szczegółowe regulacje normatywne, powie-
działbym, że nie wiemy dzisiaj, czy potrzeba szczegółowego unormowania w ogóle istnieje. 
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Propozycje, które tutaj padły, rzeczywiście są na jakimś poziomie uregulowania. Jeżeli chodzi 
o szczegółowe uregulowania, byłbym bardzo ostrożny w przyjmowaniu tego rodzaju tez, zwłasz-
cza że – jak słusznie tutaj pani mecenas Smereczańska zwróciła uwagę – jesteśmy dzisiaj na 
zupełnie innym etapie rozwoju rynku. Brytyjczycy, którzy przyjęli odpowiednie regulacje w roku 
2007 r. i poddali wówczas te firmy nadzorowi publicznemu, zrobili to wtedy, kiedy ta aktywność 
dopiero eksplodowała. My przeszliśmy ten etap w sposób naturalny, nieregulowany. Teraz już 
jesteśmy w innym miejscu i w związku z tym możemy na zagadnienie spojrzeć bardzo krytycznie. 
Bardzo dziękuję.

Grzegorz Prądzyński (GP): Polska Izba Ubezpieczeń od dawna postuluje, aby rynek kancela-
rii odszkodowawczych był uregulowany ustawowo. Projekt Rzecznika Finansowego odpowiada 
większości postulatów branży ubezpieczeniowej. Jak zresztą widzimy na przykładzie rynku bry-
tyjskiego, takie uregulowanie jest niezbędne. Potrzebujemy uregulowania przede wszystkim 
z punktu widzenia konsumenta. Zresztą spojrzenie na rynek kancelarii i kwestia uregulowania 
tego rynku jest tylko częścią problemu. Drugą częścią jest uregulowanie, również ustawowe, 
całego obszaru jeszcze niedopracowanego, czyli kwestii zadośćuczynień, ich wielkości, co jest 
uregulowane w krajach europejskich różnego rodzaju tabelami powstającymi często na podsta-
wie wyroków, tak jak we Włoszech, czy też dekretem królewskim, jak w Hiszpanii. Pozwala to na 
większą przejrzystość wypłat z punktu widzenia konsumenta. Naszym zdaniem to uregulowanie 
jest bardzo potrzebne. Polska Izba Ubezpieczeń popiera ten projekt, jednak jest kilka detali, któ-
re chcielibyśmy jeszcze przedyskutować.

Paweł Sawicki (PS): Na samym początku dwie zasadnicze kwestie. Pierwsza, czy Urząd Komi-
sji jest za czy przeciw? Nasze podejście do tematu na razie jest dosyć neutralne. Projekt został 
dopiero co przedstawiony i jest trochę za wcześnie, aby powiedzieć, czy jest dobry czy nie. Po-
zwolę sobie wyrazić pewne wątpliwości. Jednym z najistotniejszych zastrzeżeń artykułowanych 
w różnych debatach w stosunku do działalności kancelarii odszkodowawczych jest poziom pro-
wizji. Poddanie kancelarii odszkodowawczych regulacji ustawowej może stanowić istotną barierę 
utrudniającą wejście na ten rynek małym podmiotom. Jaka byłaby tego konsekwencja? Rynek 
zostanie zdominowany przez duże kancelarie, duże podmioty, co może wpłynąć na podwyższenie 
cen świadczonych usług. Bo jeżeli w tej chwili przedstawiciel kancelarii odszkodowawczej wrę-
cza wizytówkę klientowi i mówi: „Kancelaria odszkodowawcza”, to po tej ustawie na wizytówce 
znajdzie się: „Licencjonowana kancelaria odszkodowawcza”. Wydaje się więc, że ceny za świad-
czone usługi raczej wzrosną, a nie spadną. Pytanie, czy ustawa ureguluje jedną z najistotniejszych 
kwestii, jaką jest poziom prowizji. Zresztą co do poziomu prowizji mamy w ustawie propozycję, 
ale to później. Druga wątpliwość jest systemowa. Propozycja Rzecznika dotyczy poddania nadzo-
rowi tylko działalności kancelarii odszkodowawczych dochodzących roszczeń cywilnoprawnych 
od zakładów ubezpieczeń. Oczywiście możemy przyjąć, że to zagadnienie jest najistotniejsze, na-
tomiast nie należy pomijać również stosunków cywilnoprawnych typu inwestor–dom maklerski, 
inwestor–fundusz inwestycyjny, klient–bank. Jak rozumiem, doszliśmy do wniosku, że regulacja 
ustawowa konieczna jest tylko przy dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń, natomiast 
nie od innych instytucji finansowych. Pytanie, czy systemowo taka teza się obroni. Że tylko 
w przypadku dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń trzeba posiadać specjalne warunki, 
wykształcenie, wpis na listę itd., a jeżeli chcemy dochodzić roszczeń od innych instytucji finan-
sowych, to nie ma problemu. To dwie zasadnicze wątpliwości. Przy czym, tak jak wspomniałem, 
projekt jest świeży i na razie przyjmijmy, że stanowisko Urzędu Komisji jest neutralne. 
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Bartłomiej Krupa (BKr): Chciałbym zacząć od nawiązania do słów pani Rzecznik. Rzeczywiście 
sytuacja kancelarii w porównaniu z okresem, kiedy mówiło się intensywnie o potrzebie ich re-
gulacji, jest zdecydowanie inna. Dziś jest to rynek, na którym bardzo wiele zgłaszanych swego 
czasu problemów zostało rozwiązanych przez samych jego uczestników. Jest to rynek, który jeśli 
wziąć pod uwagę liczbę wypadków komunikacyjnych i ofiar tychże wypadków (malejącą), nie 
będzie się powiększał, a więc konkurencja wpłynęła regulująco na pewne zagadnienia, takie 
jak chociażby wysokość stawek. Natomiast wydaje się, że pytanie, czy regulować, należałoby 
poprzedzić pytaniem – w jakim celu. To znaczy trzeba dokonać analizy istniejącego stanu i zadać 
sobie pytanie, czy sytuacja uzasadnia jakąś regulację, a jeżeli tak, to jakie cele mają być osiągnię-
te. I tego w tej dyskusji, czy w tych założeniach, trochę mi brakuje. 

W tym momencie należy też udzielić sobie odpowiedzi na pytanie, jakie mogą być skutki 
uboczne. Wydaje się, że powstanie kancelarii odszkodowawczych było wynikiem regulacji doty-
czących adwokatów i radców prawnych, które spowodowały, że rynek szukał nowych rozwiązań. 
Doszło do ograniczenia akwizycji przez te podmioty i sytuacji, kiedy adwokacji i radcowie prawni 
oczekiwali na klienta, który nie wiedział, że powinien być ich klientem. To właśnie spowodowało, 
że powstały kancelarie odszkodowawcze. Teraz można sobie wyobrazić, że efektem ubocznym 
regulacji może być powstanie olbrzymiej szarej strefy, gdzie będą funkcjonować pewne podmioty 
wciąż nieposiadające kwalifikacji, które oczywiście nie będą działać na podstawie pełnomocnic-
twa, bo tylko będą przygotowywać dokumentacje klientom, a tym samym będą konkurować 
w sposób nierówny, nie ponosząc takich samych ciężarów publicznoprawnych, a jednocześnie 
nie będąc w taki sposób ograniczone stawkami. 

Chciałbym też odnieść się do tego, co powiedział pan prezes Prądzyński w trosce o konsumen-
tów. Jest dla mnie naturalne, że Polska Izba Ubezpieczeń jest reprezentacją swoich członków, 
a więc ubezpieczycieli, a nie konsumentów. Wydaje się, że wskazywanie jako celu regulacji przede 
wszystkim ochrony konsumentów przez organizację, która chroni ubezpieczycieli, wymaga jakie-
goś doprecyzowania. Jeżeli jest oczekiwanie, że regulacja rynku kancelarii odszkodowawczych 
ograniczy aktywność tych podmiotów, to raczej bym się spodziewał, że jedynie wzmocni kon-
solidację rynku. Bo rzeczywiście jest dużo takich podmiotów, których skala rynkowa pozwala im 
się dostosować do bardzo różnych rozwiązań. Pozostaje oczywiście stawka maksymalna, o ile 
rozwiązanie to nie będzie kontrowersyjne w kontekście systemu źródeł prawa, prawa konstytu-
cyjnego i wspólnotowego. Zastosowanie tego rozwiązania do jednej grupy rodzi od razu pytanie 
o podmioty zagraniczne oraz o doradców prawnych, którzy pewnie tego rodzaju usługi też będą 
świadczyli. Więc na pytanie, czy regulować, odpowiem tak: Należy sobie zadać najpierw pyta-
nie, w jakim celu i czy te cele są aktualne dziś, w roku 2016.

AW: Może dodam dwa zdania. Po pierwsze, wspominałam na początku, że projekt był przygo-
towywany wtedy, kiedy zajmowaliśmy się tylko ubezpieczeniami. Głównie dlatego nasza uwaga 
skupiona była na ubezpieczycielach. Mówiłam również, że regulacja powinna dotyczyć wszel-
kich odszkodowań na rynku finansowym. Oczywiście sytuacja jest inna, niż była kilka lat temu, 
gdzie można było wszystko na tym rynku. Natomiast dzisiaj uważamy, że rynek dochodzenia 
odszkodowań w dużej mierze jest uporządkowany. Z tym się zgadzamy. Ale tutaj mamy parking 
po drugiej stronie Alei Jerozolimskich i zanim zejdę do podziemia i tymi podziemiami dotrę do 
biura, znajdę co najmniej trzy kartki na słupie w sprawie odszkodowań. I to nie są kancelarie 
odszkodowawcze, o których państwo mówili. To też trzeba mieć na uwadze.

Natomiast odnośnie do ostatniej wypowiedzi.  Na zakończenie spotkania przekażemy państwu 
projekt założeń do projektu ustawy o doradztwie odszkodowawczym, w którym te wszystkie 
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sprawy, o których pan mówił, są zamieszczone. Znajduje się tam aktualny stan stosunków spo-
łecznych i ocena działania kancelarii, dzisiejszy stan prawny, jak również punkt poświęcony 
potrzebie i celowi regulacji podmiotów, na które ma oddziaływać ta ustawa. Dzisiaj przed spo-
tkaniem nie mogliśmy tego wszystkiego państwu przekazać, ale w przyszłości będzie można ten 
materiał do dalszych ewentualnych dyskusji, jeżeli państwo uznają to za potrzebne, wykorzy-
stać. 

Teraz przechodzimy do drugiego pytania, które wiąże się z pierwszym, a mianowicie: Pro-
blematyka kwalifikacji zawodowych podmiotów zajmujących się dochodzeniem roszczeń 
odszkodowawczych. Czy powinny być stawiane wymagania i jaki charakter powinien mieć ewen-
tualny egzamin zawodowy, gdybyśmy uznali, że jest on potrzebny.

JM: Zawsze jest taki problem z kwalifikacjami zawodowymi, że przyjęcie formalnych ograni-
czeń czy formalnych wymogów wcale nie oznacza lepszej sytuacji. Może odwołam się do dwóch 
przykładów. W przypadku sprawowania funkcji prezesa zarządu instytucji finansowej najczęściej 
jedynym wymaganiem są (przynajmniej w Polsce) ukończenie studiów wyższych, doświadczenie 
i ogólnie sformułowane kompetencje, które są oceniane przez urząd nadzoru. Natomiast regu-
lator brytyjski nie stawia przed kancelariami odszkodowawczymi żadnego wymogu dotyczącego 
kompetencji merytorycznych. W miejsce kwalifikacji wolałbym coś innego, to znaczy przygoto-
wanie podmiotu do ponoszenia odpowiedzialności wtedy, kiedy usługa zostanie wykonana źle, 
niekompetentnie. Czyli chodzi po prostu o jakąś formę ubezpieczenia. Możemy mieć oczywiście 
wymóg dotyczący nie tyle kwalifikacji merytorycznych, co moralnych. Chodzi o wyeliminowa-
nie z rynku zwykłych przestępców, którzy mogą na kimś żerować. Tutaj jakiś wymóg może być 
potrzebny, natomiast byłbym bardzo daleki od tego, aby formułować wymagania dotyczące 
kompetencji merytorycznych. Zresztą większość spraw krytycznych, które dotyczyły kancelarii 
odszkodowawczych, koncentrowała się na problemie wynagrodzenia. A dużo mniej spraw – 
w ogóle nie wydaje mi się, aby występowały one na masową skalę – dotyczyło problemu braku 
kompetencji. Podmioty niekompetentne są, że tak powiem, z rynku systematycznie wypychane. 
Gdybyśmy jednak szli w stronę regulacji, dobrze by było najpierw sprawdzić, czy warto je wpro-
wadzać i jak skuteczne okazały się regulacje. 

Przed przyjściem na spotkanie przeglądałem raport oceniający wdrożenie regulacji brytyjskich 
opublikowany w marcu 2016 r., który krytycznie odnosi się do osiągniętych efektów. Tam były 
wprowadzone dosyć nieznaczne regulacje i obecnie myśli się o rozwoju w kierunku wzmocnie-
nia regulacji, wzmocnienia nadzoru czy przeniesienia nadzoru do nadzoru ostrożnościowego, 
w miejsce nadzoru sprawowanego dotychczas przez ministerstwo sprawiedliwości. Ten raport 
jest w internecie, można do niego zajrzeć. Jest tam dużo ciekawych informacji o tym, co się 
w tym czasie działo z rynkiem. 

Aby zakończyć swoją wypowiedź w sprawie egzaminów: Nie jestem za tym, żeby sprawdzać 
kwalifikacje zawodowe w sposób formalny. Jest też pytanie, czy egzamin zawodowy – tak samo 
jak wpis, rejestracja – ma być wieczny, czy też ma być kontrolowany, sprawdzany, przejściowy, 
żeby motywował do działania o odpowiedniej jakości.

GP: Rynek ubezpieczeniowy uregulowany jest rynkiem regulowanym. Przykładowo w za-
wodzie brokera podlega to właśnie tego typu sprawdzaniu kwalifikacji. Powiedzmy sobie, że 
egzamin – z całymi swoimi ułomnościami, jest formalnym dokumentem potwierdzającym, że 
osoba, która rozpoczyna bardzo odpowiedzialną działalność brokera, posiada odpowiednie 
kwalifikacje. A tutaj odpowiedzialność jest, być może, jeszcze większa niż w przypadku brokera. 
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W związku z tym moim zdaniem, powinien funkcjonować wymóg kwalifikacji i jakiś dokument 
potwierdzający zdanie egzaminów. 

BK: My też jesteśmy za tym, żeby takie egzaminy były. Natomiast to, do czego chciałam się 
odnieść, dotyczy poprzednich wypowiedzi. Padło tutaj, iż regulacja być może zamknie drogę 
małym podmiotom, że rynek zostanie zdominowany przez duże firmy. Myślę, że propozycja 
przedstawiona przez Rzecznika, dotycząca definicji doradcy i osoby fizycznej, która również 
może wykonywać ten zawód, daje możliwość, aby małe podmioty mogły działać. Jeżeli będą to 
osoby czy podmioty przygotowane merytorycznie, po określonych egzaminach, z odpowiednim 
wykształceniem, to jest szansa, że rynek będzie lepiej funkcjonował. I druga kwestia: Jaki jest cel 
regulacji. Mówimy, że się troszeczkę uregulowaliśmy. My to widzimy nieco inaczej. Dostrzegamy 
tendencję do powstawania coraz większej liczby mniejszych kancelarii, jednoosobowych, które 
są prowadzone bez współpracy z jakimkolwiek profesjonalnym podmiotem, czyli adwokatem lub 
radcą prawnym. Pojawiają się jeszcze problemy rozliczeniowe, kiedy te małe podmioty niestety 
nie odprowadzają podatków, podatku VAT, biorą do kieszeni środki. Nie chcę generalizować, bo 
nie chcę nikogo urazić. Istnieją na pewno małe podmioty działające solidnie, ale niestety spoty-
kamy dużo takich sytuacji, że wynagrodzenie brane było, jak to się mówi, pod stołem albo że te 
podmioty nic nie zrobiły. Więc jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby to unormować, uregulować. 
Myślę, że obecnie poziom prowizji z racji wysokiej konkurencji jakoś specjalnie nie spadł. Poziom 
prowizja jest mniej więcej znany, to 20–30%. Tak to kształtuje się na rynku. Czasem spotkać 
można wyższe prowizje, ale też słyszeliśmy o wysokości 3–5%, tylko że tych podmiotów już nie 
ma, bo nie były w stanie się utrzymać. Takie same prowizje stosują adwokaci i radcowie prawni 
i tutaj regulacji nie ma. To tak w kwestii wstępu.

BKr: Chyba zostanę dyżurnym polemistą prezesa Prądzyńskiego. Jeżeli chodzi o rynek ubezpie-
czeniowy, to w istocie odpowiednikiem doradcy odszkodowawczego jest likwidator, a nie broker. 
To znaczy likwidator jest tym podmiotem, z którym doradca odszkodowawczy koresponduje 
w przedmiocie zasadności roszczeń, ustalenia katalogu tych roszczeń oraz wielkości świadczeń, 
które powinny być przyznane. Nie są mi znane regulacje powszechnie obowiązującego prawa, 
które by nakładały na likwidatora jakieś wymogi kwalifikacyjne, w tym w szczególności w za-
kresie wykształcenia. Takie wymogi funkcjonują w odniesieniu do agenta ubezpieczeniowego, 
który odpowiada za sprzedaż, ale nie do likwidatora, który odpowiada za wypłatę bądź odmowę 
wypłaty świadczeń. I jakkolwiek są pewne, nałożone przez nadzór, wytyczne w zakresie tego, 
jak go premiować, a także że należy sprawdzać jego kompetencje, to jednak nie ma to wymiaru 
powszechnie obowiązującego prawa, rangi ustawowej. Tutaj przychylę się do poglądu profesora 
Monkiewicza. Mianowicie wydaje się, że problemem może być raczej to, co w języku ustawo-
wym nazywa się nieskazitelnym charakterem czy też wymogiem niekaralności. W szczególności 
dotyczy to określonych kategorii przestępstw, które być może odseparowałyby od udziału w ryn-
ku takie osoby. Chociaż pewnie i tak znalazłby się sposób, żeby ominąć takie regulacje, właśnie 
poprzez działanie w szarej strefie. 

GP: Chciałbym odpowiedzieć: To ubezpieczyciel odpowiada za pracę swojego likwidatora, 
w związku z tym to ubezpieczyciel ostatecznie ponosi odpowiedzialność. Więc nie jest do końca 
tak, jak pan twierdzi.
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BK: Myślę, że być może to jest kwestia odpowiedniej definicji, bo nie ukrywam, że mielibyśmy 
uwagi co do samej definicji doradcy odszkodowawczego. Z naszej perspektywy widzielibyśmy 
to inaczej, że to kancelaria odszkodowawcza, tak jak zakład ubezpieczeń, musiałaby spełniać 
określone wymogi dotyczące wykształcenia i kancelaria odszkodowawcza, tak jak zakład ubez-
pieczeń, odpowiadałaby za swoich pracowników. Tak byśmy to widzieli. Poza tym myślę, że 
istotną kwestią jest to, że doradztwo czy pośrednictwo w naszej ocenie to tzw. agent. Działa 
jak agent ubezpieczeniowy, dociera do osób poszkodowanych, z nimi rozmawia, przeprowadza 
wszystkie czynności, zbiera dokumenty, które dopiero potem trafiają do kancelarii. Myślę, że 
może warto byłoby się nad tym zastanowić. 

BKr: Ja jeszcze tylko uzupełnię, że kancelaria odszkodowawcza również ponosi odpowie-
dzialność za swoich pracowników i można w stosunku do niej wystosować roszczenia z tytułu 
ewentualnych uchybień, tak jak do zakładu ubezpieczeń.

Aleksander Daszewski (AD): Ja może słówko. Nie odnoście się, państwo, tak wnikliwie do tego 
projektu, bo my chcieliśmy położyć coś na stole, żeby była podstawa do dyskusji. Raczej mówmy 
o przedstawionych zagadnieniach.

AW: Czy w ogóle warto się tym zajmować.

PS: Proszę państwa, moim zdaniem padają tutaj istotne argumenty w kwestii, czy regulować, 
czy nie regulować. Natomiast jeżeli już regulować, to koncepcja, która została przez państwa 
przedstawiona… ona mi się podoba. Mamy przedsiębiorcę, agenta ubezpieczeniowego, i jego 
OC, mamy brokera, który jest przedsiębiorcą, i mamy OC brokerskie. Rozumiem, że jest to ta 
sama koncepcja, mielibyśmy takie OC odszkodowawcze.

AD: Dokładnie ten mechanizm.

BK: Myślę, że jest to dość dobry pomysł. Być może. Na rynku zdarza się bardzo często, że tzw. 
pośrednicy odszkodowawczy czy doradcy odszkodowawczy, którzy docierają do osób poszko-
dowanych, przedstawiają się jako adwokaci, radcowie prawni, czyli wprowadzają w błąd osobę 
poszkodowaną. Ta osoba, myśląc, że ma do czynienia z adwokatem, powierza mu sprawę do 
prowadzenia. Jeżeli mielibyśmy to w jakikolwiek sposób uregulowane, czyli gdyby był rejestr, to 
dałoby to pewne bezpieczeństwo osobie poszkodowanej. 

JS-S: Może ustosunkuję się do tego zagadnienia. W pełni podzielam argumenty i stanowisko 
zaprezentowane przez pana Bartłomieja Krupę. Faktycznie, kancelarie odszkodowawcze, chcąc 
być konkurencyjne na rynku, muszą mieć wykwalifikowaną kadrę. To nie są tylko osoby, które 
wprost uczestniczą w procesie likwidacji szkody, czyli prowadzą korespondencję, wymieniają 
swoje uwagi, zawierają ugody pozasądowe z zakładami ubezpieczeniowymi, ale to jest także 
sztab ludzi, którzy pomagają w formułowaniu roszczeń. A są to specyficzne roszczenia wymaga-
jące specjalistycznej wiedzy. Mamy zatem ludzi z zakresu księgowości, rachunkowości, niekiedy 
są to osoby z inną specjalizacją, chociażby lekarze, lekarze położnicy, jeżeli mamy do czynienia 
z roszczeniami medycznymi. Także tutaj kwalifikacje zawodowe muszą być spełniane, bo ina-
czej te kancelarie nie mają prawa bytu. I myślę, że w tym miejscu jedno stwierdzenie dobrze by 
wybrzmiało. Faktycznie, jeżeli chcemy być pewni, że konsument jako słabsza strona jest w pełni 
zabezpieczony – mimo że ta odpowiedzialność, jak powiedziałam, na mocy powszechnie obo-
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wiązujących regulacji i tak spoczywa na kancelarii – może nałóżmy obowiązek ubezpieczenia OC. 
Wówczas interesy tego konsumenta będą bardziej chronione. Proszę mi jednak wierzyć, że stara-
liśmy się o takie ubezpieczenie, ale w chwili obecnej taki produkt na rynku ubezpieczeniowym nie 
istnieje. Jest wielki problem, ponieważ nie wiadomo, jak to ryzyko kształtować. Są różne elemen-
ty, które ubezpieczyciel, przyjmując taki podmiot pod ochronę, musiałby wziąć pod uwagę. Jest 
więc problem. A to może być rozwiązanie, które spowoduje, że faktycznie odpadnie konieczność 
regulacji, w mojej ocenie, już ukształtowanego rynku, i które zapewni ochronę konsumenta.

BK: Ubezpieczenie OC jest dostępne, tylko myślę, że cena jest dosyć wysoka, i tu pojawia się 
problem. Zanotowałam sobie wcześniej, że powinny być też możliwości innych zabezpieczeń, bo 
ubezpieczenie OC, proszę państwa, chroni tylko… 

AW: Ale to jest następny punkt pytań, więc może później do tego przejdziemy. Chciałam tylko 
państwu przypomnieć, tym, którzy tego nie wiedzą, że w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności istnieje taka specjalność jak doradca 
do spraw odszkodowań. Jest wpisany do tego rozporządzenia pod numerem 261909. Został wpi-
sany, więc ministerstwo uznało, że ktoś taki jak doradca odszkodowawczy istnieje. Natomiast 
nie jest sprecyzowane, kto to jest. Trzeba wiedzieć, że nie jest to całkowicie nowa specjalizacja. 

Na marginesie chciałam powiedzieć, że odkąd wymyślono egzaminy na brokerów ubezpie-
czeniowych, czyli od 1996 r., zasiadam w komisji, nieprzerwanie od 20 lat. W związku z tym 
mogłabym się podzielić różnymi doświadczeniami. Jak państwo wiecie, większość osób nie zdaje 
egzaminu za pierwszym razem, a teraz jest dużo trudniej, bo kiedyś to było tysiąc pytań, które 
się nieustannie powtarzały, a teraz są tworzone inne… ale to zupełnie inna sprawa. Formalnie 
ludzie znają odpowiednie ustawy czy rozporządzenia, ale trochę brakuje praktycznej części eg-
zaminu. Stąd w naszej propozycji położyliśmy nacisk nie tylko na znajomość prawa, lecz także na 
praktyczne zadania. Wydaje nam się to niezwykle istotne. Można się nauczyć pytań i zaznaczać 
plus lub minus tam, gdzie trzeba, ale chcieliśmy zwrócić uwagę na praktyczną część egzaminu. 

Przechodzimy teraz do następnego pytania, które jest z punktu widzenia ewentualnych dal-
szych prac nad ustawą – jeżeli w ogóle będzie taka możliwość i chęć, by powstała – niezwykle 
istotne. O to rozbiły się poprzednie próby uregulowania rynku kancelarii odszkodowawczych 
podejmowane kilka lat temu. Chodzi o nadzór nad działalnością podmiotów dochodzących rosz-
czeń odszkodowawczych. Czy taki nadzór powinien być i kto ma go sprawować? Do tej pory nikt 
nie chciał przyjąć tej odpowiedzialności. To może być minister finansów, minister sprawiedliwo-
ści, a może KNF. W poprzednich latach nikt nie był chętny podjąć się tego. Teraz jest inny etap 
w rozwoju politycznym. W naszym projekcie przyjęliśmy rozwiązanie, że nadzór będzie sprawo-
wał minister sprawiedliwości. Jest to tylko pomysł, ale jak mówiłam na początku, przesłaliśmy te 
propozycje do dwóch ministrów – sprawiedliwości i finansów. Czekamy, który się tym ewentual-
nie zainteresuje. Być może, tak jak poprzednio, nie zgłosi się żaden. Jakie jest państwa zdanie? 
Kto się powinien tym zająć? 

GP: Rynek ubezpieczeniowy jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wydaje 
nam się, mówię to z punktu widzenia ubezpieczycieli, że najbardziej odpowiednim organem do 
nadzorowania tej działalności jest KNF. Komisja nadzoruje zakłady ubezpieczeń, wydała regulacje 
dotyczące postępowania przy szkodach majątkowych, już niedługo pojawią się regulacje dotyczą-
ce szkód niemajątkowych. Wydaje się więc, że jest to jak najbardziej odpowiedni organ nadzoru 
tej części rynku ubezpieczeniowego. Tak więc postulowalibyśmy, żeby był to właśnie KNF.
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PS: Komisja Nadzoru Finansowego nie jest entuzjastą tego rozwiązania. Jeżeli chodzi o nadzór 
nad instytucjami finansowymi przede wszystkim dbamy o to, żeby instytucje te były wypłacalne, 
aby podejmując ryzyko, miały zabezpieczenie w postaci kapitału. Najlepszym zabezpieczeniem 
przed ryzykiem jest nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami. Stąd też jeżeli mówimy „nadzór fi-
nansowy” lub „KNF”, od razu się pojawia adekwatność kapitałowa. Oczywiście zwracamy uwagę 
również na relacje z klientami, na rozwiązywanie sporów sądowych, na to, żeby zakłady ubez-
pieczeń przestrzegały prawa. 

Z drugiej strony jeżeli mamy konkretny stosunek cywilnoprawny, to KNF nie może powiedzieć 
nadzorowanemu podmiotowi, że w tym stosunku prawnym ma zrobić tak, a nie inaczej. Na końcu 
zawsze jest sąd powszechny. Oczywiście KNF stara się godzić nadzór finansowy z jednej strony, czyli 
adekwatność kapitałową, i klasyczną ochronę klienta z drugiej. Natomiast jeżeli chodzi o kancela-
rie odszkodowawcze, to o żadnym nadzorze finansowym, o żadnej adekwatności kapitałowej nie 
może być mowy. To nie jest tego typu podmiot, co do którego moglibyśmy prowadzić ustawowo 
badanie, czy utrzymuje nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami. Jestem też dosyć sceptycznie na-
stawiony wobec kwestii, czy jakikolwiek nadzór państwowy będzie w stanie walczyć z bolączkami, 
które dotyczą kancelarii odszkodowawczych, takimi jak nieetyczny sposób zdobywania klientów, 
gdy poszkodowany jest w szpitalu, na noszach i tam już przedstawiciel kancelarii wciska mu wizy-
tówkę, żeby zająć się jego sprawą. Pytanie, czy nadzór – niezależnie od tego, czy to będzie nadzór 
KNF, czy ministra finansów – w ogóle może takim sytuacjom przeciwdziałać. Jeżeli już miałby istnieć 
państwowy nadzór, to wydaje mi się, że powinien go sprawować minister sprawiedliwości, który 
obecnie nadzoruje kancelarie radców prawnych i kancelarie adwokackie. No bo znowu, jeżeli cho-
dzi o radców prawnych, mamy samorząd radców prawnych, jest okręgowa izba radców prawnych, 
działa rzecznik dyscyplinarny itd. Należy zachować tę równość. Często w kancelariach odszkodo-
wawczych mamy radców prawnych. Nie powinno być tak, że kancelarie odszkodowawcze, w których 
pracują radcowie prawni, będą nadzorowane przez ministra sprawiedliwości, a tam, gdzie nie ma 
żadnego radcy prawnego, nadzór sprawowałby KNF. Taki dualizm nie byłby chyba najlepszy. 

JM: Oczywiście znowu odpowiedź na pytanie, gdzie powinien być ten nadzór, zależy od tego, 
jaka byłaby to regulacja, w jaki sposób ten nadzór miałby być sprawowany. Ogólnie można odpo-
wiedzieć tak, że najlepiej robić to w tym miejscu, w którym mają doświadczenie w wykonywaniu 
nadzoru. Ważne są pewna kultura, zdolność organizacyjna i doświadczenie w sprawowaniu 
nadzoru. Jeśli wziąć pod uwagę przesłanki regulacji, o której mówimy, wydaje się, że najda-
lej od tego wszystkiego jest nadzór ostrożnościowy, który reprezentuje pan dyrektor Sawicki. 
KNF rzeczywiście zajmuje się bezpieczeństwem instytucji finansowych, a nie sprawiedliwością 
społeczną. Nawet wtedy, kiedy interesuje się problematyką konfliktów między klientami a pod-
miotami rynku finansowego, zajmuje się tym albo z perspektywy formalnej zgodności z prawem 
albo z punktu widzenia zagrożenia dla stabilności instytucji finansowych, powstającego w wyni-
ku tych konfliktów. Kierunek ten nie jest najlepszy także z tego powodu, że KNF ostatnio został 
obciążony pewną formą nadzoru nad parabankami i instytucjami pożyczkowymi, a w teorii za-
rządzania zawsze obowiązuje zasada, że im więcej obejmujesz, tym słabiej ściskasz. Stąd też 
nie powinno się mnożyć dziedzin, nad którymi instytucja ta ma sprawować nadzór. Pomysł na 
to, aby wyposażyć w tę kompetencję ministerstwo sprawiedliwości, był realizowany w Wielkiej 
Brytanii. Tam zamysł ten został wdrożony, ale dziesięcioletnie doświadczenia nie są oceniane 
najlepiej. Wydaje się, że po prostu ta kompetencja nie została zinternalizowana w tamtejszym 
Ministerstwie Sprawiedliwości. Pozostała na uboczu głównego nurtu, również nurtu ochrony 
konsumenckiej. Gdybym miał wskazywać na pozytywny kierunek działania, to moim zdaniem 
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nadzór powinien być ulokowany w kompetencjach nadzorów konsumenckich, czyli prędzej 
gdzieś w okolicach UOKiK niż KNF, a może też Rzecznika Finansowego, jeśli wziąć pod uwagę mi-
sję, którą realizują te instytucje. Inna kwestia to sposób, w jaki nadzór miałby być sprawowany. 
Musimy pamiętać, że nadzór powinien być proporcjonalny do skali. Czy nadzór miałby polegać 
na nadzorze rejestracyjnym, czy odbywałyby się jakieś inspekcje, kontrole w trakcie wykonywa-
nia działalności, czy podmioty byłyby zobowiązane do składania sprawozdań niezależnie od skali 
swojej działalności? To nie jest proste, a zarazem szalenie istotne.

BKr: Pozwolę sobie jeszcze na dwa słowa o tym, jaki nadzór już jest sprawowany. Mianowicie 
w zakresie istotnego zagadnienia ochrony danych osobowych nadzór jest sprawowany przez 
Generalnego Inspektora Danych Osobowych. W zakresie ochrony praw konsumentów nadzór 
sprawowany jest przez UOKiK i rejestr klauzul abuzywnych. Analiza decyzji prezesa UOKiK wska-
zuje na to, że również branża doradztwa odszkodowawczego jest w kręgu zainteresowań tego 
organu. Nowe regulacje prawne tego nie zmienią. Część podmiotów działających w tej branży to 
spółki notowane na giełdzie, które podlegają nadzorowi KNF w zakresie zobowiązań względem 
rynku, raczej rynku kapitałowego niż względem konsumentów. W odniesieniu do tych ostatnich 
wydaje się, że jednak najlepszym organem nadzoru jest NRR, czyli niewidzialna ręka rynku. I ona 
na tym rynku działa od 10 lat. W przypadku wielu podmiotów, które nie wytrzymały próby czasu 
albo nie wytrzymały intensywności działań na rynku, to właśnie ten organ je wyeliminował. 

JS-S: Jak oświadczyłam na początku, uważam, że regulacja nie jest potrzebna. Tym samym 
trudno mi znaleźć podmiot, który miałby sprawować nadzór. Ale tak jak to zostało powiedziane, 
ten nadzór w istocie jest sprawowany. Wzorce umowne, dokumenty, którymi się posługujemy 
w obrocie z konsumentami, są sprawdzane i weryfikowane, wymagana jest dodatkowa transpa-
rentność… Na chwilę obecną tylko do tego mogę się odnieść.

BK: Chciałabym dodać, że w tym momencie na rynku kancelarii odszkodowawczych są tylko 
dwa podmioty, może trzy, które są w ten sposób nadzorowane. A to nie jest zbyt dużo w stosun-
ku do tego, że kancelarii odszkodowawczych działa 3 tys. W 2011 r. Polska Izba Odszkodowań 
była za tym, żeby nadzór był sprawowany przez ministerstwo sprawiedliwości, ponieważ uważa-
my, że nasza działalność bliższa jest działalności prawniczej niż finansowej, aczkolwiek mamy tu 
pewną wątpliwość, którą też zgłaszaliśmy. Dotyczy ona kwestii wypłacalności kancelarii odszko-
dowawczych. Dużo słyszymy, choć wiele spraw nie wychodzi na światło dzienne, że de facto są 
kancelarie, które nie rozliczają się z osobami poszkodowanymi. Być może w tym zakresie też na-
leżałoby coś jeszcze poprawić. Widzę, że nie mamy tutaj w ogóle zapisów dotyczących kapitałów 
i jakichś zobowiązań, a ubezpieczenie OC nie chroni osób poszkodowanych przed nieuczciwością 
kancelarii, to znaczy przed sytuacją, że celowo nie jest wypłacane odszkodowanie. Podobnie jest 
u adwokatów i radców prawnych, jeżeli dany radca lub adwokat nie rozliczy się z klientem i zabie-
rze środki. Jest odpowiedzialność za błąd, za nienależyte wykonanie, może być za przedawnienie, 
natomiast nie ma odpowiedzialności za przestępstwo. A tak niestety bywa. W 2011 r. mieliśmy 
kontakt z kancelarią z Dolnego Śląska, która nie rozliczyła blisko 4 mln zł, z czego powstały za 
chwilkę cztery nowe podmioty, w różnych rejonach Polski. Myślę, że regulacja jest niezbędna 
właśnie w tym zakresie, aby ktoś ten nadzór mógł sprawować i pilnować tego rynku. 

GP: Jeśli rozmawiamy o gospodarce finansowej, może należałoby pochylić się nad uregulo-
waniem jej zasad. Dzisiaj pieniądze trafiają do kancelarii i to ona wypłaca je poszkodowanemu. 
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Może trzeba się zastanowić, czy aby uniknąć tych ryzyk, o których mówiliśmy, nie wprowadzić 
regulacji, np. rachunku powierniczego czy wypłacania pieniędzy bezpośrednio poszkodowa-
nemu. W takiej sytuacji to poszkodowany wypłacałby wynagrodzenie kancelarii. To są tematy, 
które tylko sygnalizuję.

BKr: Odniosę się tu do nadzoru nad gospodarką finansową kancelarii odszkodowawczych. Jak-
kolwiek jedynie trzy podmioty rzeczywiście są nadzorowane przez KNF, to mają one ok. 60% 
udziału w rynku. Więc można powiedzieć, że w większości rynek jest nadzorowany również 
w zakresie bezpieczeństwa i transparentności finansów.

AW: Przyjęliśmy rozwiązanie wzorowane na kancelariach radców prawnych lub adwokackich. 
Zaproponowaliśmy samorząd ze wszystkimi uprawnieniami, które mają tamte samorządy. Cho-
dziło nam również o to, że ktoś powinien prowadzić rejestr kancelarii. Wszystkich, nie tylko tych 
największych, które gdzieś tam są notowane, gdzieś je można znaleźć. Aby klient, który dostanie 
wizytówkę kancelarii odszkodowawczej, mógł sprawdzić, czy coś takiego w ogóle istnieje i co to 
jest za twór.

Przechodzimy do pytania, które już było kiedyś zadawane. Od początku powstania kancelarii 
wiele w tej dziedzinie się zmieniło. Pani tu mówiła, że prowizje wynoszą teraz 20–40%, ale pa-
miętamy, że na początku te procenty były dużo wyższe i różnie się to kształtowało. 

Mamy takie pytania dla państwa: Jaki jest charakter umowy o dochodzenie roszczeń odszkodo-
wawczych oraz czy wysokość wynagrodzenia za czynności podejmowane w ramach dochodzenia 
odszkodowań powinna być jakoś regulowana?

PS: Największą trudność mam z koncepcją nadzoru nad kancelariami odszkodowawczymi, bo 
immanentnie związane z tym jest właśnie uregulowanie wysokości odszkodowań. Sami pań-
stwo przyznajecie, że mamy adwokatów, radców prawnych, brokerów. Jeżeli chodzi o radców 
prawnych i adwokatów, regulacje odnoszące się do tych zawodów określają stawki minimalnego 
wynagrodzenia oraz wysokość opłat, ale tylko za czynności przed organami wymiaru sprawie-
dliwości. Gdybyśmy chcieli ustawowo ograniczyć wysokość prowizji, to co z radcami prawnymi, 
co z adwokatami? Co z brokerami, co z agentami? Tu jest pewna trudność. Sam zadaję sobie to 
pytanie i nie potrafię na nie odpowiedzieć. Na pewno te regulacje muszą być ogólne, nie mogą 
dotyczyć tylko wycinka. Muszą być adekwatne do wszystkich podmiotów, które będą się tym 
zajmowały. 

AW: Przepraszam, myśmy raczej myśleli o określeniu minimalnych i maksymalnych stawek, nie 
wnikając w szczegóły działania wewnętrznego.

PS: No dobrze, ale radcom prawnym i adwokatom tak nie określicie. Powinna być pewna spój-
ność.

BK: My akurat nie jesteśmy za tym, aby te stawki ograniczać. Myślę, że tutaj właśnie rynek to 
wymusi, bo jednak jest spora różnica między działalnością adwokatów i radców prawnych, którzy 
raczej pobierają wynagrodzenie z góry lub przynajmniej w postaci zaliczki, a działaniem kancelarii, 
które wszystko otrzymują na końcu. Potrafią prowadzić proces przez pięć lat i jeszcze wykładają 
pieniądze za klienta, czego adwokaci i radcowie raczej nie robią lub robić nie powinni. Tutaj wszel-
kie koszty ponoszą kancelarie odszkodowawcze, licząc na przyszły zysk. Dużym minusem w obecnie 
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zaproponowanych zapisach jest to, że klient, konsument, może wypowiedzieć umowę w każdym 
czasie, aczkolwiek jest zobowiązany do zwrotu kosztów. No i teraz będziemy wyliczać koszty. No do-
brze, koszt prowadzania sprawy to jest, no nie wiem, 8999 zł. Te sumę potem będziemy dochodzić 
przez trzy lata w sądzie, gdzie koszt ten i tak nie zostanie zasądzony, bo niestety mamy taką, a nie 
inną praktykę sądów w stosunku do konsumentów. To już sprawdziliśmy. Więc klient miałby furtkę 
w postaci możliwości wypowiedzenia umowy w każdym czasie, bo będzie tylko zobowiązany do 
zwrotu kosztów, a my liczymy na przyszły określony zysk. Dlatego angażujemy środki i ludzi. Adwo-
kaci i radcowie prawni biorą wynagrodzenie z góry, nie czekają 5 lat. Kancelarie ponoszą koszty od 
razu. Więc ten zapis jest do rozważenia. Mógłby być troszeczkę w inny sposób skonstruowany.

GP: Dylemat podobny jak na rynku UFK.

JS-S: W mojej ocenie absolutnie nie powinno pojawić się określenie górnego pułapu wynagro-
dzenia. Można mówić o tym, żeby to wynagrodzenie w przypadku rozporządzenia odnoszącego 
się w ostateczności do radców prawnych… stanowiły minimalne stawki. Proszę sobie wyobra-
zić, że będzie górna granica, a jak widzimy, to chyba w tym kierunku zmierza. Przynajmniej tak 
to wybrzmiało w założeniach do umowy o dochodzeniu roszczeń, gdzie mamy wskazane: „nie 
będzie mogło przekraczać określonej procentowej kwoty”. Tutaj nie mówimy o wynagrodzeniu 
minimalnym czy maksymalnym, tylko o określeniu górnego pułapu. Uważam, że szczegółowe 
dookreślenie tej wartości tak naprawdę uderzy w zasadę swobody umów. Przecież każda sprawa 
jest inna, wymaga pracy i zaangażowania wszelkiego rodzaju środków, w tym środków finanso-
wych. Jest znacznie uzależniona od wynagrodzenia osób. Sukces jest albo go nie ma. Sprawy 
bywają wątpliwe. Tam, gdzie nie pojawiał się adwokat, radca prawny, wychodzący naprzeciw 
społeczeństwu, naprzeciw konsumentom, znalazły swoje miejsce kancelarie odszkodowawcze. 
Ponoszą nakłady sił i środków po to, żeby faktycznie wygrać całość sprawy, a w większości sprawy 
kończą się bez postępowania sądowego. Myślę, że wskazanie maksymalnego pułapu absolutnie 
nie jest możliwe. Tak jak mówimy, na rynku jest duża konkurencja, średnie wynagrodzenie to 
25%. To naprawdę wartość niewielka, jeżeli się ją przeliczy kwotowo i porówna chociażby z ak-
tualnymi minimalnymi stawkami w sprawach cywilnych. To naprawdę nie są duże rozbieżności. 
Nieraz wynagrodzenie kancelarii jest dużo niższe aniżeli wynagrodzenie radców prawnych i ad-
wokatów. A wiedza potrzebna, aby prowadzić w sposób profesjonalny etap likwidacji szkody, 
jest analogiczna. To muszą być osoby, które mają odpowiednie kompetencje, bo jeżeli ich nie 
mają, to nie uzyskają świadczenia i nie utrzymają się na rynku. Nie będą miały z czego żyć.

BK: Chciałabym dodać coś jeszcze. A jak mamy podejść do sytuacji, w której kancelarie od-
szkodowawcze prowadzą wiele spraw, gdzie nie uzyskują odszkodowań, czyli wyłącznie ponoszą 
koszty? Klienta obecnie te koszty nie obciążają, bo działamy na zasadzie wyniku. Takich spraw 
jest naprawdę dużo. Kancelarie odszkodowawcze prowadzą też sprawy o niskiej wartości, często 
nazywane – za przeproszeniem – otarciem naskórka prawego buta, czyli rzędu 2–3 tys. zł, gdzie 
koszty znacznie przewyższają możliwe odszkodowanie. Kancelaria decyduje się na ich prowa-
dzenie w ramach całego portfela, jakoś to sobie kalkuluje i utrzymuje w portfelu spraw. Jeżeli 
więc mamy tutaj zapis, że klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów, to rozumiem, że gdyby 
nie udało się uzyskać odszkodowania, to również wówczas klient byłby zobowiązany do zwrotu 
kosztów. A dzisiaj tego nie robimy. 
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JS-S: Może jeszcze spróbuję to uzupełnić. Faktycznie jest tutaj zapis, w którym wychodzi się 
z założenia, że klient będzie mógł wypowiedzieć umowę w każdym czasie i będzie zobowiązany 
tylko do zwrotu poniesionych kosztów. Pytanie, jak to ma wyglądać w przypadku, gdy rezygnacja 
następuje bez ważnego powodu, i czy ma tu zastosowanie kodeks cywilny, czy nie. Bo wów-
czas, zgodnie z treścią kodeksu cywilnego, mamy prawo do odszkodowania. Tutaj to w ogóle 
nie wybrzmiało. Odwrotnie, jest ograniczenie. Jeżeli klient, którego reprezentujemy, na koniec 
etapu postępowania likwidacyjnego, tuż przed wydaniem decyzji, po prostu mówi: „Ja już pań-
stwu dziękuję”, to nasuwa się pytanie, czy kancelaria będzie miała prawo tylko i wyłącznie do 
zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów, czy może także do naprawienia szkody, a szkodą bez 
wątpienia byłoby honorarium, które kancelaria uzyskałaby, gdyby klient nie odszedł. Rozumiem 
powód, kiedy jest on istotny lub gdy jest niewłaściwe zachowanie podmiotu reprezentującego, 
wtedy do odszkodowania nie ma prawa, ale tutaj widzimy znaczne ograniczenia praw podmiotu, 
jakim są kancelarie odszkodowawcze.

BKr: Podzielając uwagi, które do tej pory przedstawiono, chciałbym poszerzyć refleksję nad 
możliwymi skutkami ubocznymi. Mianowicie wydaje się, że wprowadzenie ceny maksymalnej 
mogłoby doprowadzić do paraliżu sądów powszechnych poprzez fakt, że nie objęłoby ono ad-
wokatów i radców prawnych, a ciężar postępowań likwidacyjnych po prostu przeniósłby się na 
podmioty, na które nie nałożono by stawek maksymalnych i które mogłyby działać na warun-
kach rynkowych, w odróżnieniu od kancelarii odszkodowawczych. Jest naturalne, że kontynuacją 
doradztwa odszkodowawczego są adwokaci i radcowie prawni. A więc nie byłoby tutaj konty-
nuacji, byłaby w praktyce wyłączność. Dlatego doszłoby do paraliżu sądów powszechnych albo 
ta regulacja nie odniosłaby żadnego efektu, bo w istocie umów zawieranych z tymi podmiotami 
by nie było. Byłyby umowy zawierane z innymi podmiotami, które nie byłyby obciążone takimi 
rygorami. 

Druga wątpliwość wiąże się z refleksją, w jaki sposób ubezpieczyciel oszczędza milion złotych 
na odszkodowaniach, choć może „oszczędza” to jest nie właściwe słowo. Robi to nie poprzez 
odmowę wypłaty miliona złotych, bo jest jasne, że to się kończy procesem sądowym. To jest 
wszystkim znana prawidłowość, nie muszę tutaj mówić, że w badaniach instytutu wymiaru spra-
wiedliwości… To są rzeczy na tyle często powtarzane, że oczywiste. Natomiast to oszczędzanie 
miliona coraz częściej polega na tym, żeby tysiąc razy odmówić wypłaty tysiąca złotych. I to jest 
bardzo widoczne w przypadku obrażeń kręgosłupa szyjnego typu whiplash. Jako Izba odnoto-
wujemy to zagadnienie, bo jest ono zgłaszane przez naszych członków. Już w tej chwili, tak jak 
pani prezes Karwacka powiedziała, trudno mówić o rentowności, kiedy ubezpieczyciele w około 
połowie tego typu zdarzeń, udokumentowanych, z potwierdzoną odpowiedzialnością sprawcy, 
odmawiają wypłaty świadczeń, a w drugiej połowie wypłacają je na poziomie skrajnie niższym 
niż w latach poprzednich. Jest to ewidentnie wynik niedoszacowania składek. Już w tej chwili 
wiele podmiotów nie decyduje się na reprezentację poszkodowanych, ponieważ przy założeniu, 
że wynagrodzenie będzie wysokie, powiedzmy 30%, to przy 1000 zł odszkodowania ciężko opła-
cić znaczki pocztowe. 

Dlatego też korzystamy z kanałów elektronicznych. A są przecież ubezpieczyciele, którzy wy-
płacają 200 zł, co z orzecznictwem Sądu Najwyższego, który mówi o ekonomicznie wyczuwalnej 
wartości, ma niewiele wspólnego. 

JM: Mnie się wydaje, że jak zwykle w tego rodzaju regulacjach najważniejsze są skutki nie-
przewidywalne, uboczne, wdrażanego rozwiązania. Wydaje się, że problem uregulowania 
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wynagrodzenia kancelarii jest wyjątkowo trudny. Osobiście wolałbym takie rozwiązanie, które 
niestety nigdzie się nie przyjęło, że jeżeli rynek ma to uregulować, to powinna być przejrzystość, 
wszystkie kancelarie powinny być zobowiązane do ujawniania swoich prowizji.

AW: Aby ujawniać, musi być rejestr.

JM: Tak, tak, wiem. Można by było wyobrazić sobie taką sytuację, że nie normujemy, tylko 
mówimy, każdy się ujawnia. Wtedy wszyscy wiedzą, kto ile bierze, i można dokonywać wyboru. 
Ale jak pamiętamy z wieloletniej dyskusji dotyczącej brokerów, to się nie udało. Mimo wielkich 
armat, które zostały wytoczone, ostatecznie skończyło się na niczym. Więc jest to rozwiązanie 
nierealne. Poza tym opłaty można pobierać w inny sposób, może nie inny, tylko skonsolidowany. 
Być może można zmierzać do tego, aby powstały jakieś rekomendacje miękkie, środowiskowe, 
przygotowane przez izby działające na tym rynku. Byłbym jednak bardzo sceptyczny w stosun-
ku do koncepcji uregulowania, bo żadnym innym instytucjom nie regulujemy. Jedynie podobne 
rozwiązanie istnieje w odniesieniu do lichwy w kredycie, gdzie ustalamy wysokość oprocento-
wania. Ale banki też sobie z tym jakoś radzą i generują dochody w inny sposób. Zatem to są mało 
skuteczne rozwiązania.

BKr: Jeszcze uzupełnię o pewne niuanse. Jakkolwiek zgadzam się w pełni z założeniem doty-
czącym niepobierania wynagrodzenia od zasądzonych kosztów leczenia, które powinny spełniać 
swoją funkcję, to znaczy zostać przeznaczone na leczenie, czy też od rent, które zabezpieczają 
bieżącą egzystencję – są podmioty, które jak wiadomo, nie pobierają od tego wynagrodzenia – 
jednak wyeliminowanie tego typu możliwości może doprowadzić do sytuacji, że wtedy, kiedy 
takie świadczenie będzie wyłącznym przedmiotem sporu, nie będzie nikogo, kto mógłby się tym 
zająć, ponieważ byłaby to darowizna obciążona podatkiem. Niewiele podmiotów będzie mogło 
sobie pozwolić na to, żeby czynić konsumentom takie darowizny. 

Rozwiązanie to ma więc też swoje słabości, które spowodują, że pewne grupy konsumentów, 
którzy potrzebują pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, w praktyce zostaną jej 
pozbawieni ze względu na te obwarowania dotyczące ceny.

JM: Jeszcze jedno chciałem dodać. Możemy sobie wyobrazić rozwiązanie, które przyjęli 
Brytyjczycy, że nie ma w ogóle wynagrodzenia wypłacanego przez klienta kancelarii odszko-
dowawczej. Odszkodowanie byłoby wypłacane przez sprawcę. Czyli krótko mówiąc, to ten, od 
którego dochodzimy roszczenia, również pokrywa koszty. Wtedy ciężar jest przeniesiony gdzie 
indziej. Brytyjczycy wprowadzili to rozwiązanie ze wspomnianego powodu, żeby nie zabierać 
rekompensaty na cele, którym ona ma służyć. Zwłaszcza koszty leczenia były takim ważnym 
elementem. Proszę więc sobie wyobrazić sytuację, że kancelarie nie mogą pobierać wynagro-
dzenia. Muszą się finansować u ubezpieczycieli sprawców.

BK: Cały czas rozmowa schodzi na temat wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczych. Jest 
bardzo duże zainteresowanie finansami kancelarii odszkodowawczych. Myślę, że najważniejsze 
jest to, abyśmy w ogóle wiedzieli, kto pracuje na tym rynku, kto działa. Tak jak mówiliśmy, rejestr. 
Od tego trzeba zacząć. Określić minima. Myślę, że kancelarie odszkodowawcze też mają prawo 
do swojego minimum, jak radcowie i adwokaci, bez zastrzegania wyższych stawek. Odniosę się 
też do tego, co mówił pan Bartłomiej Krupa, i do zapisu dotyczącego zakazu pobierania wyna-
grodzenia od niektórych odszkodowań i świadczeń. My jako firma wprowadziliśmy taki zapis 
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już w 2011 r. i widzimy teraz jego negatywne skutki. Polegają one na tym, że i adwokaci i radco-
wie prawni nie są zainteresowani, może mniej są zainteresowani uzyskiwaniem tych świadczeń. 
Wrzucają wszystko do jednego worka o nazwie zadośćuczynienie, a nie dbają o to, aby pozy-
skać renty, nie dbają o koszty leczenia, które są bardzo ważne. Natomiast zakłady ubezpieczeń 
kompletnie nie wypłacają tych świadczeń. Całkowicie zapominają, że mają zobowiązania w tym 
zakresie. Z perspektywy czasu uważamy, że chyba jednak w przyszłości powinniśmy pobierać to 
wynagrodzenie, aby wzrosło zainteresowanie tych, którzy prowadzą te sprawy.

AW: Przechodzimy do ostatniego pytania, które już parokrotnie w naszej dyskusji się pojawiało: 
Czy kancelarie odszkodowawcze powinny mieć obowiązek zabezpieczania interesów majątko-
wych poszkodowanych na wypadek wyrządzania swoim klientom szkody i w jaki sposób?

BK: Jak najbardziej. Osobiście cały czas postuluję to już od 2011 r. Na wcześniejszych konferen-
cjach z państwem ten element cały czas był pomijany. Największym ryzykiem, jakie widzę, jest 
nieuczciwość biznesowa i niewypłacalność. Nie tylko po stronie kancelarii odszkodowawczych, 
ale ogólnie w biznesie. Każdy z nas może się z tym spotkać. 

Wracając do kancelarii odszkodowawczych, trzeba zwrócić uwagę, że działają one w stosunku 
do osób, które nie mogą sobie poradzić w danej sytuacji, które być może nawet mają wykształ-
cenie i by potrafiły, ale trauma, którą przeżywają, ich zamyka i nie pamiętają nawet, co robili 
w danym momencie. Dlatego szczególnie w takich sytuacjach należy uregulować rolę kancelarii 
odszkodowawczych. 

Podam przykład jednego z członków Polskiej Izby Odszkodowań, który niestety kiedyś stwier-
dził, że jedzie podpisać ugodę z zakładem ubezpieczeń na 80 tys. zł, ponieważ potrzebuje jak 
najszybciej prowizji na spłatę komornika. Kiedy powiedziałam, że z naszej perspektywy przy 
tych obrażeniach powinno to być około 500 tys. zł, odparł, że potrzebuje wynagrodzenia już 
dzisiaj. Jest to ważny problemem. To powinny być firmy lub podmioty, które mają jakieś zaple-
cze finansowe.

PS: Temat obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów świadczą-
cych tego typu działalność jest chyba najmniej kontrowersyjny. Byłoby ono analogiczne do tego, 
które funkcjonuje w przypadku radców prawnych i adwokatów. Tak samo agenci i brokerzy ubez-
pieczeniowi mają obowiązkowe OC. Wydaje nam się to dobrym rozwiązaniem.

BK: Dla nas to zbyt mało.

BKr: A ja sobie pozwolę do tej beczki miodu dodać łyżkę dziegciu. Mianowicie w odróżnieniu 
od innych grup, które podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu, my dla zakładów ubezpieczeń 
jesteśmy bardzo specyficzni. Łączą nas bliskie, dość specyficzne relacje i obowiązek zawarcia 
takiego ubezpieczenia u krajowych zakładów mógłby powodować… Doświadczyłem tego, gdy 
poszukiwaliśmy jako Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych ubezpieczenia. 
Są jednak świetne wyjątki, które potwierdzają, że można się kierować wyłącznie zdrowo poj-
mowanym interesem. Takiej ochrony ubezpieczeniowej naszym członkom udzielono. Z dumą 
kontynuujemy to ubezpieczenie. Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
na sumę ubezpieczenia 2 mln złotych od 5 lat. To jest potencjał dla tych podmiotów, które są 
członkami Izby i które zostały objęte tą ochroną. Jest to grupa stu kilkudziesięciu tysięcy, nie 
podam szczegółowej liczby, klientów, którzy przez ten czas zostali obsłużeni przez te podmio-
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ty. Przebieg ubezpieczenia jest bezszkodowy. Więc z jednej strony jest ta subtelność, związana 
z tym, że taka akurat forma zabezpieczenia interesów konsumentów mogłaby być wykorzystana, 
ze względu na relacje pomiędzy tymi grupami, w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem. To zna-
czy jako regulowanie dostępu do rynku. 

Co do wymogów kapitałowych: Duże podmioty mogą nie mieć z tym trudności, ale dla małych 
podmiotów stanowiłoby to barierę dostępu do rynku, która mogłaby ograniczyć konkurencję, 
a tym samym wpłynąć na ceny. Natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mogło-
by być zabezpieczeniem przed chyba najbardziej znanym negatywnym zdarzeniem, jakim było 
przywłaszczenie przez Zbigniewa B. z Unijnego Centrum Odszkodowań, zdaje się, kwoty przeszło 
2 mln złotych, jeśli nie więcej. W tym zakresie podmioty zrzeszone w Izbie występują w ochronie 
interesów i 14 z tych pokrzywdzonych również występuje jako oskarżyciele posiłkowi, pro bono. 
To element tego, że rynek sam się reguluje. Wydaje się, że właśnie ten aspekt zagadnienia, kto 
ubezpieczenie miałby sprzedawać i w jakiej cenie, jakkolwiek są pozytywne wyjątki, mógłby 
być problematyczny, a rozwiązanie to nie jest remedium na wszystkie możliwe bolączki. Zresztą 
w przypadku adwokatów i radców prawnych mających ubezpieczenie OC na katowickim rynku 
kilka lat temu został odnotowany przykład, kiedy radca prawny oddalił się ze znacznymi kwotami 
w sobie tylko znanym kierunku.

PS: Jest sugestia, że sympatia pomiędzy zakładami ubezpieczeń a kancelariami odszkodowaw-
czymi może wpłynąć na wysokość stawek. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że formalnie – jak 
pamiętam – jest chyba 650 notyfikowanych zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających 
w Polsce. Oczywiście nie wszystkie prowadzą działalność, ale z połowa z nich prowadzi, choć nie 
wszystkie mają w swej ofercie ubezpieczenia OC. Ale wydaje mi się jednak, że konkurencja jest 
na tyle duża, jeśli wziąć pod uwagę to notyfikowanie i działalność na zasadzie swobody świad-
czenia usług przez oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, że na pewno dacie państwo 
radę znaleźć korzystną ofertę bezstronnego zakładu ubezpieczeń, niezainteresowanego tym, 
aby wam jakoś dokuczyć.

AD: Albo można utworzyć towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

GP: Chciałbym nawiązać do prowizji. Myślę, że uregulowanie zasad gospodarki finansowej 
kancelarii byłoby istotne. Mam na myśli kwestie, czy poszkodowani, albo klienci kancelarii, 
wpłacają pieniądze na konto kancelarii, czy też na rachunek powierniczy, czy pieniądze trafiają 
bezpośrednio do poszkodowanego. To są tematy, które powinniśmy wypracować. 

JS-S: W mojej ocenie dla kancelarii odszkodowawczych powinien zostać stworzony produkt 
ubezpieczeniowy, który będzie powszechnie dostępny. Kilkakrotnie zwracaliśmy się z prośbą o to, 
aby Europejskie Centrum Odszkodowań mogło być ubezpieczone. Mówię tu o odpowiedzialno-
ści OC. Żaden z podmiotów nigdy nie wyraził takiej woli, zgody i chęci. Więc mamy odmienne 
doświadczenia. Natomiast może wyrazem tego, że funkcjonujące na rynku kancelarie odszkodo-
wawcze radzą sobie poprawnie i że interesy swoich klientów reprezentują w sposób najlepszy, 
jest fakt, że nie spotykamy się z tym, aby niezadowolony klient zwracał się do nas przez inny 
podmiot, dochodząc jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonywania zobowią-
zań. A proszę mi wierzyć, że rynek radców prawnych i adwokatów działa prężnie. Też poszukują 
klienta. Więc gdyby było jakieś niewłaściwe zachowanie, gdyby miało miejsce działanie na szko-
dę klienta, bez wątpienia się spotkalibyśmy z odzewem oraz żądaniem zapłaty i naprawienia 
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szkody za nieprawidłowe wykonanie przyjętego zobowiązania. Natomiast ani dobrowolne, ani 
obowiązkowe ubezpieczenie w chwili obecnej w mojej ocenie nie istnieje, dlatego że nie ma 
powszechnego dostępu do tego produktu.

AW: Na tym zakończyliśmy pytania, które wcześniej do państwa przesłaliśmy. Jak widać, po-
glądy są różne. Tak, jak i były wcześniej. Być może dzisiaj są nawet bardziej zbieżne niż kilka lat 
temu, bo wtedy nacisk na uregulowanie był zdecydowanie większy. Rzeczywiście, jeśli rynek 
się zmienia i sam się reguluje, to mniejsza jest potrzeba tego uregulowania. Ale też nie można 
powiedzieć, że wszyscy działają super. Są kancelarie dobrze działające i takie, których działanie 
pozostawia wiele do życzenia. Na koniec oddaję głos tym, którzy nie brali udziału w panelu, ale 
może chcą coś powiedzieć. Bardzo proszę.

Krzysztof Jaworski (KJ): Szanowni państwo, nazywam się Krzysztof Jaworski, jestem radcą 
prawnym i jestem tu jako osoba towarzysząca pani Smereczyńskiej, więc proszę mi wybaczyć, że 
między nami nie będzie dużego dysonansu. Otóż państwo przedstawiacie nam metody czy in-
strumenty. I tu chciałbym się z panem prezesem Krupą zgodzić. Natomiast nie wskazujecie celu 
tego działania. Jedyny sensowny argument byłby ten pana prezesa Prądzyńskiego, gdyby nie 
pewien fałsz w tej wypowiedzi. Parę dni temu Rzecznik Finansowy opublikował sprawozdanie 
na temat skargowości. Wynika z niego jedna rzecz, skarg na towarzystwa ubezpieczeniowe jest 
kilkaset razy więcej niż na kancelarie odszkodowawcze.

Tak więc ten argument…

AW: A do kogo się skarżyć na kancelarie odszkodowawcze? To pierwsze pytanie. Bardzo bym 
państwa prosiła, żebyście nie wykorzystywali dzisiejszej debaty do jakichś sporów między sobą, 
bo to nie był cel tego spotkania.

KJ: Nie taka jest moja argumentacja. Chciałem tylko powiedzieć jako praktyk, iż to, co wybrzmia-
ło tutaj, ten głos, to jest jedyne słuszne. Rynek jest regulatorem i ludzie w gospodarce rynkowej 
osiągnęli pewien rozwój. Zostawmy im możliwość wyboru, gdzie się zwrócą. A kodeks cywilny 
i akty prawne w sposób precyzyjny uregulują i wyeliminują tych, którzy popełniają błędy.

Bożena Dołęgowska-Wysocka (BD-W): Proszę państwa, uśmiechałam się, dlatego że 6 lat temu 
„Gazeta Ubezpieczeniowa” zorganizowała spotkanie, właściwie w bardzo podobnym składzie. 
Był jeszcze przedstawiciel Ministerstwa Finansów, ale i pani Krystyna, pan Aleksander, pani Beata 
i pan Bartłomiej też byli na tym spotkaniu i Polska Izba Ubezpieczeń również. Padały podobne 
pytania, czy i jak uregulować rynek odszkodowań. Prawdą jest, że wówczas ciśnienie było zdecy-
dowanie wyższe, ale i rozwój rynku był szybszy. Wtedy powstawały poszczególne izby. W każdym 
razie struktury, które działają teraz, wówczas były w zalążku. Teraz to jest inny etap. Nie chcę 
roztrząsać szczegółów, tylko taka refleksja… natury filozoficznej. Nasza dyskusja i w ogóle rozmo-
wy na temat kancelarii odszkodowawczych skojarzyły mi się z planetarium. Byłam dwa dni temu 
w cudownym warszawskim planetarium na spektaklu pt. Rejs po niebie. Leżeliśmy na fotelach. 
Nad nami konstelacje, gwiazdozbiory, do tego wspaniały student, który nam o tym opowiadał. 
Z takich migających punkcików pojawiały się obrysowane laserami Orion, Skorpion, Strzelec. 
Jednocześnie prowadzący mówił o tym, że tę nazwę nadali Babilończycy, tę starożytni Grecy, a tę 
Aborygeni. Okazało się, że Aborygeni także nazwali kawałek Drogi Mlecznej, tylko nie to jasne, 
tylko to ciemne, więc myśleli odwrotnie niż my. Dlaczego to mi się skojarzyło? Ponieważ rynek fi-
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nansowy jest jak to gwiezdne niebo, które składa się z setek, z milionów podmiotów, punkcików, 
a pewne rzeczy już zostały nazwane, choć może nie przez Babilończyków. Te konstelacje to instytu-
cje: PIU, Rzecznik Finansowy, przedtem Ubezpieczonych, KNF. Te konstelacje są już znane. I nagle 
kilka lat temu wybuchła supernowa. Zmienił się ustrój państwa, wybuchła gwiazda i pojawiły się 
setki małych gwiazdek, gwiazdeczek, jakaś mgławica. No i teraz te wszystkie stare konstelacje, 
te znane jeszcze od Babilończyków i Greków, patrzą: „A co to jest?, nie wiadomo, jak to nazwać, 
to przeszkadza, to włazi w nasze rejony działania”. To jest dokładnie tak. Dowiedziałam się, że na 
początku XX w. Międzynarodowa Unia Astronomiczna zrobiła rewolucję i podzieliła nasze niebo 
inaczej (pokazano nam to nawet w planetarium). To tak, a to tak, to zaś tak, ale zahaczając o te 
tradycyjne konstelacje. I tutaj jest problem. Mnie się wydaje, patrząc z daleka, że jest pewna 
asymetria. Bo te instytucje, o których powiedziałam, te nazwane konstelacje mają tradycje, mają 
unormowania, mają za sobą długi ogon jak komety. A tu jest coś zupełnie nowego, takie dziecię. 
Co to jest 15 lat wobec wszechświata i wieczności, które dopiero trzeba jakoś uregulować? I stąd 
te wszystkie problemy, ta „dziecięca choroba odszkodowań”. Trzeba to nazwać, trzeba określić 
i ustalić proporcje w stosunku do tych wszystkich starych gwiazdozbiorów. . Naturalne, że muszą 
tu być różne spojrzenia, różne poglądy, bo po wybuchu wszystkie konstelacje zaczęły się same 
organizować. Są izby, które powstały. Jesteśmy przecież z nimi w kontakcie. Ale to wszystko nie 
jest dookreślone i jeszcze zabrakło kawałka przestrzeni tym innym, starym. W związku z tym jest 
chaos, lecz on po prostu być musi. Pytanie tylko, czy już na zawsze? Czy już każde „stare” może 
robić, co chce?, czy jednak trzeba stary gwiazdozbiór nazwać po nowemu, usadowić elegancko, 
aby za jakichś parę lat, gdy będziemy szli tą naszą „Drogą Mleczną”, móc powiedzieć: „O, tu jest 
konstelacja kancelarii odszkodowawczych, one są uregulowane tak i tak”. Prawdopodobnie tak 
będzie. Bo przecież rynek finansowy to jest wielka asymetria regulacji i artyzmu, takiego chaosu, 
takiej pierwotności. To wszystko się zmienia wprost na naszych oczach. 

AD: À propos tego dziecięcia. Przychodzi jednak taki czas, że się kończy ileś lat, trzeba stać 
się odpowiedzialnym i dostać dowód osobisty (certyfikat). Wracając do celów naszej regulacji. 
Tak naprawdę są dwa cele. Pierwszym jest ochrona interesów tych, których reprezentujemy, 
czyli między innymi poszkodowanych. To jest pierwszy i zasadniczy cel, a jego istotą jest ograni-
czanie możliwości niepożądanych zdarzeń oraz szersza profesjonalizacja tej działalności, co jest 
drugim naszym celem. Nie dziwię się mecenas Smereczańskiej i koledze Krupie, bo oni patrzą 
na to z punktu widzenia doświadczonych profesjonalnych podmiotów. EUCO i VOTUM są to 
dwie spółki akcyjne, które od lat z powodzeniem działają na rynku w sposób wysoce profesjo-
nalny. Ale jest też część tych drobniejszych podmiotów, które z różnych względów powinny być 
uregulowane. Oczywiście nie można generalizować kto jest profesjonalny, a kto nie. Wszyscy 
wokół mówili, takie mieliśmy przynajmniej odczucie, że jakaś choćby zrębowa regulacja jest 
potrzebna, bardziej lub mniej liberalna, głębsza czy węższa. My prezentując ten projekt założeń 
chcieliśmy w końcu położyć coś na stole, stworzyć materiał do dyskusji i bardzo nam miło, żeście 
się do naszego pomysłu po trosze odnieśli. Na pewno gdy dokładnie przeczytacie nasz projekt, 
będziecie w stanie jeszcze wnikliwiej się do niego odnieść. Nie jesteśmy alfą i omegą, bardzo 
cenimy kreatywna krytykę. Jeżeli coś się w tym projekcie nie podoba, coś warto by było zmienić, 
rozszerzyć, zmodyfikować, to wszystkie uwagi bardzo chętnie przyjmiemy. Pytanie też, co regu-
lator na to. Jeszcze nie wiemy, czy regulator ma na pewno ochotę i wolę tym tematem się zająć. 
Czy będzie wola polityczna, żeby coś takiego regulować. Jednak nawet jeżeli takiej woli teraz nie 
będzie, to może dobrze jest już dzisiaj podyskutować na ten temat, bowiem jestem przekonany, 
że w przyszłości od tej regulacji nie uciekniemy. 
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Wydaje się, że Biuro Rzecznika Finansowego jest na tyle obiektywnym i niezależnym miej-
scem, że ani kancelarie odszkodowawcze, ani zakłady ubezpieczeń, ani środowiska brokerskie, 
adwokackie czy radców prawnych, nie mają podstaw by się obawiać, że tendencyjnie w którąś 
stronę zmierzamy. Staramy się być naprawdę obiektywni, ważyć wszystkie interesy w sposób 
rozsądny i to jest efekt tych naszych głębokich przemyśleń i obserwacji. Jesteśmy otwarci na do-
datkowe spostrzeżenia, uwagi, doprecyzowania. Na pewno będziemy nad tym pracować, dalej 
nad tym się zastanawiać. Nie wykluczamy, że takie spotkania możemy odbyć za jakiś czas, żeby 
wszystkie kwestie, na nowszym już materiale, przedyskutować.

AW: Oczywiście prosimy państwa o wszelkie uwagi. Ze swej strony nie chcielibyśmy nigdy być 
posądzeni o jakieś zaniechania, że coś mogliśmy zrobić, a tego nie zrobiliśmy. Żebyśmy potem 
mogli odpowiedzieć na pytanie: „A co wyście zrobili?”. Byśmy byli przygotowani na wszystko, 
co się może zdarzyć. Gdy spotykamy się z różnymi osobami w najrozmaitszych miejscach, za-
dawane są nam takie właśnie pytania: „A co z kancelariami odszkodowawczymi?”, „Dlaczego je 
chcecie, a dlaczego nie chcecie?”, „A my chcemy, żeby ich nie było”. Inna grupa znów chce, żeby 
były i coś robiły. W związku z tym postanowiliśmy pokazać jakiś projekt. Prawdę powiedziaw-
szy, długo żeśmy się nad tym zastanawiali. Wcale nie byliśmy przekonani, że jest to właściwy 
moment na występowanie z tą sprawą. Jednak po dyskusji uznaliśmy, że jednak przedstawimy 
projekt. A co dalej z nim będzie, to się dopiero okaże. Nie jest to od nas zależne. Oczywiście 
najwięcej mówiliśmy tu o ubezpieczeniach. Nie da się ukryć, że i dzisiaj, i w przyszłości wła-
śnie branża ubezpieczeniowa będzie głównym klientem kancelarii odszkodowawczych, dlatego 
że w innych segmentach rynku finansowego jest mniej dowolności. Innego typu są, nazwijmy 
to, świadczenia. Na pewno gdzie indziej także można się skarżyć na niektóre z działalności, ale 
w zdecydowanie mniejszym stopniu, dlatego że jednak tam jest to w inny sposób regulowane 
i mniej jest dowolności. Rozdajemy wszystkim ten już pełny, opisany projekt z celem, z rozwiąza-
niami, z pokazaniem, jak jest w innych krajach. Bardzo prosimy o wszelkie uwagi. Jeśli będziecie 
chcieli jeszcze raz się spotkać, to zapraszamy na następne spotkanie, zorganizujemy bez żadnego 
problemu dalszą dyskusję. Mamy nadzieję, że odezwą się również ci, do których przekazaliśmy 
te założenia. Nawet jeśli odpowiedzą negatywnie, to jest to też jakiś sygnał. Najciekawsza sytu-
acja będzie wtedy, gdy jedno z ministerstw powie tak, a drugie powie nie. Ale wtedy dyskusje 
będą już na innym szczeblu, z udziałem wszelkich zainteresowanych resortów, nie tylko z KNF. 
UOKiK, prawdę powiedziawszy, chyba nie powinien być w te dyskusje włączony. Dziękuję bar-
dzo. Czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? Zaproponować jakiś następny temat debaty.

BKr: Jeżeli mogę jedno zdanie. Chciałem podziękować za dyskusję, bo często o kancelariach 
odszkodowawczych dyskutuje się, czy to w mediach, czy to na innych forach, w sposób bardziej 
emocjonalny niż merytoryczny, a Rzecznik Finansowy, dawniej Ubezpieczonych, jest zawsze or-
ganizatorem takich zdarzeń, które skupiają się na ocenie faktów, a nie na emocjach, co bardzo 
służy wizerunkowi kancelarii odszkodowawczych, nawet jeżeli są różnice zdań co do poszczegól-
nych obszarów. Za to dziękuję. 

AW: Dziękuję państwu za udział w debacie.

Przygotowała i opracowała: mgr Iwona Szymańska.
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III. ARTYKUŁY RECENZYJNE
I NOWOŚCI WYDAWNICZE

Filip Chybalski (red. nauk.), „Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja 
w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne”, C.H. Beck, 
Warszawa 2016, 256 s. – artykuł recenzyjny (Marek Szczepański)

Przygotowana pod redakcją naukową dr. hab. Filipa Chybalskiego, prof. Politechniki Łódzkiej, 
monografia stanowi kolejny, ważny etap w pracy badawczej tego autora, który skupia się na 
dwóch subdyscyplinach nauk ekonomicznych: ekonomii emerytalnej oraz polityce społecznej 
(w zakresie zabezpieczenia emerytalnego). Autor ponad 70 publikacji naukowych, w tym roz-
prawy habilitacyjnej pt. Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego. Koncepcja analizy 
i próba pomiaru (Zeszyty Naukowe Nr 1111, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012), 
jest jednym z najmłodszych (o ile nie najmłodszym) profesorów Politechniki Łódzkiej, jedno-
cześnie uznanym – nie tylko w kraju – badaczem w dziedzinie zabezpieczenia emerytalnego. 
Jego niewątpliwą zasługą jest animowanie badań w tej dziedzinie poprzez skupianie naukow-
ców z różnych ośrodków akademickich kraju, co pozwala na osiągnięcie efektu synergii. Okazją 
do dyskusji naukowych oraz publikacji wyników badań z zakresu polityki społecznej i ekonomii 
emerytalnej stały się organizowane cyklicznie (do tej pory czterokrotnie) Ogólnopolskie Konfe-
rencje Emerytalne (OKE), których głównym animatorem był właśnie prof. Filip Chybalski. Część 
prac tego autora, napisanych samodzielnie lub ze współpracownikami z Katedry Zarządzania 
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, została opublikowana za granicą, w tym 
pięć w czasopismach z listy JCR, co umożliwiło upublicznienie wyników badań na forum między-
narodowym. 

Dotychczas prof. Chybalski koncentrował się na trzech tematach badawczych: 
studia komparatywne systemów emerytalnych (temat badawczy realizowany w latach � 
2009–2015);
efektywność funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce (temat realizowa-� 
ny w latach 2004–2009);
reforma polskiego systemu emerytalnego – pożądane kierunki zmian (temat realizowany � 
w sposób ciągły). 

Recenzowana monografia mieści się w pierwszym z wymienionych tematów badawczych. 
Warto zwrócić uwagę, iż współautorami rozdziałów są badacze z różnych ośrodków naukowych 
w Polsce: dr Joanna Rutecka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr Edyta Marcinkie-
wicz z Politechniki Łódzkiej oraz dr Mariusz Dybał z Uniwersytetu Wrocławskiego. Podobnie jak 
prof. Chybalski są to badacze specjalizujący się w problematyce ekonomii emerytalnej, zajmu-
jący się polityką społeczną i badaniami porównawczymi systemów zabezpieczenia społecznego, 
zwłaszcza – systemów ubezpieczeń emerytalnych (publicznych i dodatkowych). Na realizację 
wspólnych badań pozwolił grant pozyskany z Narodowego Centrum Nauki (nr DEC-2013/09/B/
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HS4/01516). Recenzowana praca prezentuje podsumowanie wyników badań przeprowadzo-
nych w ramach tego projektu.

Monografia ukazuje problematykę istotną zarówno poznawczo, jak i od strony praktycznej, 
bowiem opisywane zjawiska i mechanizmy dotyczą milionów obecnych i przyszłych emerytów. 
Zanim przejdę do kwestii szczegółowych poruszanych w tej pracy, pozwolę sobie sformułować 
parę uwag natury ogólnej, a dotyczących roli i znaczenia systemów emerytalnych w zabezpie-
czeniu społecznym oraz ich wpływu na finanse publiczne i rynek pracy. 

Systemy emerytalne stanowią ważną część systemów zabezpieczenia społecznego, a wydat-
ki ponoszone na ich sfinansowanie stanowią największą pozycję wydatków na cele społeczne 
(średnio w krajach OECD 9%, w Polsce w 2014 r. 10,8%). Współcześnie przed systemami za-
bezpieczenia emerytalnego, które stanowią podstawę finansowego zabezpieczenia osób 
starszych, stają poważne wyzwania związane z przeobrażeniami demograficznymi (tzw. de-
mograficzne starzenia się ludności – postępujący w krajach rozwiniętych gospodarczo wzrost 
liczebności pokolenia w wieku poprodukcyjnym w relacji do osób w wieku produkcyjnym, 
spadek dzietności w rodzinie, wzrost średniej długości życia wskutek postępu cywilizacyjnego 
i związane z tym wydłużenie okresu pobierania świadczeń emerytalnych po zakończeniu okre-
su aktywności zawodowej), przeobrażeniami na rynku pracy (m.in. odchodzenia od pracy na 
etacie u jednego pracodawcy na rzecz pracy kontraktowej przerywanej okresami bezrobocia 
lub dokształcania się w celu podnoszenia kwalifikacji, częstsze zmiany miejsca zamieszkania 
i zawodu) oraz zmianami kulturowymi. To wszystko powoduje, że coraz trudnej jest realizować 
podstawowy cel zabezpieczenia emerytalnego, jakim jest zapewnienie adekwatnych wobec 
potrzeb dochodów na okres starości. Szczególnie trudne jest pogodzenie adekwatności świad-
czeń (ang. adequacy) oraz długoterminowej stabilności finansowej (ang. long term financial 
stability) systemów emerytalnych. W odpowiedzi na te wyzwania praktycznie we wszystkich 
państwach Unii Europejskiej wprowadzono mniej lub bardziej radykalne reformy emerytalne 
o charakterze parametrycznym (np. wydłużono ustawowy wiek emerytalny, zmieniono zasady 
indeksacji świadczeń na mniej hojne itp.) lub systemowym (jak reforma emerytalna w Polsce 
z 1999 r., wprowadzająca w miejsce jednolitego systemu finansowanego na zasadzie repartycji 
mieszany, wielofilarowy system repartycyjno-kapitałowy). Warto przy tym podkreślić, że kraje 
UE mają bardzo zróżnicowaną strukturę instytucjonalną systemów emerytalnych, tym niemniej 
wprowadzane reformy stanowiły próbę zaradzenia tym samym wyzwaniom demograficznym, 
ekonomicznym i społecznym. 

Celem reform emerytalnych była poprawa takich parametrów systemu emerytalnego, jak: 
poziom uczestnictwa (ang. coverage), adekwatność (ang. adequacy), zdolność do zrównoważo-
nego rozwoju (ang. sustainability), stwarzanie zachęt do pozostawiania na rynku pracy dla osób 
starszych (ang. work incentives), efektywność administrowania systemem (ang. administrative 
efficiency), zapewnienie dywersyfikacji źródeł dochodów emerytalnych i bezpieczeństwa (ang. 
diversification/security), zapewnienie sprawiedliwego podziału obciążeń związanych z finan-
sowaniem systemów emerytalnych między pokolenie pracujące i pokolenie emerytów (ang. 
intergenerational justice).

Na skomplikowany, bardzo zróżnicowany krajobraz reform emerytalnych w krajach UE, które 
to procesy na dodatek nie zostały zakończone, co utrudnia badania porównawcze, nałożyły się 
skutki globalnego kryzysu finansowego z lat 2007–2009, który doprowadził do realizacji ryzyka 
inwestycyjnego w funduszach emerytalnych i spowodował w wielu postsocjalistycznych krajach 
członkowskich UE (także w Polsce) redukcję lub marginalizację wprowadzonych do publicznych 
systemów emerytalnych filarów finansowanych kapitałowo.
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O ile ryzyka związane z funkcjonowaniem i reformowaniem systemów emerytalnych zostały 
w literaturze krajowej i zagranicznej poświęconej ekonomii emerytalnej stosunkowo dobrze roz-
poznane w postaci analiz o charakterze jakościowym, o tyle występuje istotna luka poznawcza 
dotycząca badań komparystycznych systemów emerytalnych opartych na ilościowych analizach 
danych empirycznych. Nie wszystkie stosowane w badaniach porównawczych wskaźniki są wy-
starczające, nie zawsze też pozwalają na ujęcie wszelkich istotnych zmiennych. Recenzowana 
praca wypełnia istniejącą lukę poznawczą w tym zakresie, dostarcza bowiem precyzyjnych na-
rzędzi pomiaru istotnych atrybutów systemów emerytalnych oraz weryfikuje możliwość ich 
zastosowania z wykorzystaniem danych statystycznych odnoszących się do systemów zabezpie-
czenia emerytalnego wszystkich 28 państw Unii Europejskiej. 

Lektura recenzowanej monografii wskazuje, że w tym zespole badawczym osiągnięty został 
efekt synergii. Obszerna książka licząca 17 rozdziałów jest spójna pod względem formalnym 
i merytorycznym, bynajmniej nie stanowi zlepku luźno powiązanych fragmentów, co nieste-
ty jest częstym mankamentem krajowych publikacji, będących zbiorem prac wielu autorów. 
Autorzy podjęli się trudnego zadania, jakim było przeprowadzenie badań porównawczych 
systemów emerytalnych różnych państw pod względem wybranych parametrów (adekwat-
ności dochodowej, efektywności, redystrybucji), przy wykorzystaniu precyzyjnie określonych 
mierników i rozbudowanej bazy danych statystycznych. Komparatystyka systemów emery-
talnych nasuwa szereg problemów związanych nie tylko z dostępnością porównywalnych 
danych, ale także naturą przedmiotu badań: systemy emerytalne podlegają praktycznie per-
manentnej ewolucji, wymagają podejścia interdyscyplinarnego, uwzględniającego aspekty 
ekonomiczne, demograficzne, a także – a może przede wszystkim – prawno-instytucjonalne. 
W tym obszarze badawczym można zidentyfikować zmieniające się trendy i paradygmaty, na 
przykład widoczne obecnie bardziej krytyczne podejście do lansowanej w latach 90. XX w. 
przez Bank Światowy idei wprowadzenia filaru kapitałowego do publicznych systemów eme-
rytalnych. 

Obrana przez autorów droga, a zatem precyzyjne zdefiniowanie hipotez badawczych, dobór me-
todyki badań i mierników pomiaru (dostępnych w statystykach emerytalnych oraz samodzielnie 
skonstruowanych) oraz weryfikacja hipotez na podstawie badań empirycznych, to standardowe 
postępowanie w pracy naukowej, jednak nie zawsze rzetelnie realizowane. W tym przypadku 
położenie silnego akcentu na badania ilościowe poskutkowało osiągnięciem wartościowych 
poznawczo wyników badań jakościowych oraz pozwoliło na zapewnienie obiektywizmu sformu-
łowanych konkluzji, o co wcale nie jest łatwo w rozważaniach z zakresu ekonomii emerytalnej 
i polityki społecznej, pozostających często pod wpływem formułowanych explicite lub implicite 
sądów wartościujących i opinii o charakterze normatywnym (rozstrzygających, jakie „powinno 
być godne zabezpieczenie finansowe osób starszych” etc.).

Celem badawczym, jaki postawili przed sobą autorzy, była ocena stopnia adekwatności do-
chodowej, redystrybucji oraz efektywności w systemach emerytalnych wybranych krajów, 
pogrupowanych w porządki emerytalne, oraz ocena zależności pomiędzy tymi kategoriami. Au-
torzy zweryfikowali trzy hipotezy badawcze:

Hipoteza pierwsza: Relacja pomiędzy państwem i rynkiem w systemie emerytalnym nie jest � 
wyznacznikiem stopnia jego adekwatności dochodowej. 
Hipoteza druga: Relacja pomiędzy państwem a rynkiem w systemie emerytalnym wpływa � 
na stopień jego efektywności. 
Hipoteza trzecia: Relacja pomiędzy państwem a rynkiem w systemie emerytalnym wpływa � 
na stopień, rodzaj i kierunek transferów redystrybucyjnych. 
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Autorzy podjęli również próbę udzielenia odpowiedzi na dwa pytania badawcze:
Pytanie pierwsze: Czy na podstawie zbadanych systemów emerytalnych można twierdzić, że � 
między adekwatnością dochodową, redystrybucją oraz efektywnością występują określone 
zależności lub współzależności?
Pytanie drugie: Jaki jest pożądany poziom redystrybucji w systemie emerytalnym i czy po-� 
ziom ten można określić w sposób uniwersalny, opierając się na przypisaniu systemów po-
szczególnych krajów do określonych porządków (reżimów)?

Autorzy recenzowanej pracy pozytywnie zweryfikowali hipotezy pierwszą i drugą oraz częścio-
wo pozytywnie hipotezę trzecią. Pozwoliło to na sformułowanie konkluzji, iż relacja pomiędzy 
państwem a rynkiem, rozumiana dwuwymiarowo – jako relacja między obowiązkowością i dobro-
wolnością oraz między publicznym i prywatnym administrowaniem w systemie emerytalnym:

nie jest wyznacznikiem stopnia jego adekwatności;� 
wpływa na stopień jego efektywności, przy czym prawidłowość ta jest szczególnie zauważal-� 
na w przypadku interakcji z rynkiem pracy;
wpływa na redystrybucję pomiędzy grupami dochodowymi, przy czym wpływ ten wynika ze � 
stosowania różnych formuł emerytalnych w różnych porządkach.

Próbując udzielić odpowiedzi na postawione pytania badawcze, autorzy doszli do dwóch ge-
neralnych konkluzji: 

„systemy o większych wydatkach emerytalnych w relacji do stopy obciążenia demogra-� 
ficznego są bardziej adekwatne, a dodatkowo wyższe wskaźniki zatrudnienia w populacji 
55–64, czyli w wieku przedemerytalnym, sprzyjają ochronie przed ubóstwem relatywnym 
i absolutnym w populacji emerytów. Redystrybucja, mierzona jako relacja pomiędzy stop-
niem zróżnicowania dochodów emerytów i dochodów populacji »nie emerytów« (0–65 lat), 
a więc odnosząca się do »wygładzającego« dochody w przekroju populacji działania syste-
mu emerytalnego, sprzyja redukcji ubóstwa relatywnego, ale nie absolutnego. Oddziałuje 
też negatywnie na interakcje pomiędzy systemem emerytalnym a rynkiem pracy;
trudno jest wyznaczyć pożądany poziom redystrybucji w systemie emerytalnym, a tym sa-� 
mym określić go w sposób uniwersalny, opierając się na przypisaniu poszczególnych krajów 
do określonych porządków emerytalnych. Niemniej skoro redystrybucja wpływa negatyw-
nie na wskaźniki zatrudnienia w populacjach w wieku okołoemerytalnym, a jednocześnie 
ma na celu zapobieganie ubóstwu wśród emerytów, należy uznać, że teoretycznie pożądany 
jest jej możliwie najniższy poziom, aczkolwiek przy ograniczeniu brzegowym, jakim jest brak 
ubóstwa w populacji emerytów. Stąd też redystrybucja z jednej strony jest stymulantą ade-
kwatności dochodowej (w jej I wymiarze – zapobieganiu ubóstwu), z drugiej zaś destymu-
lantą efektywności (w jej III wymiarze – wpływie na rynek pracy). To sprawia, że optymalny 
poziom redystrybucji jest pewną nominantą, której wartość być może można oszacować, 
ale raczej dla konkretnych systemów emerytalnych, a nie porządków emerytalnych, nie 
wspominając już o pewnym uniwersalnym pożądanym poziomie redystrybucji”.

W rezultacie przeprowadzonych badań porównawczych sformułowano też szereg interesują-
cych wniosków szczegółowych, z których część może być bezpośrednio wykorzystana w dyskusji 
nad ewentualnym dalszym reformowaniem systemu emerytalnego w Polsce. Warto wykorzy-
stać dobre praktyki reformowania systemów emerytalnych w innych krajach, tym bardziej że są 
to reformy trudne i kosztowne pod względem tak ekonomicznym, jak i społecznym. 

Na zakończenie pozwolę sobie w całości zacytować fragment recenzowanej pracy, odno-
szący się do dokonanej w Polsce marginalizacji filara kapitałowego w publicznym systemie 
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emerytalnym oraz propozycji przywrócenia poprzednio obowiązującego ustawowego wieku 
emerytalnego (65. rok życia dla mężczyzn i 60. dla kobiet):

„Obie te zmiany – odwrót od rozsądnego kompromisu między udziałem państwa i rynku 
w zabezpieczeniu emerytalnym, jak i ewentualne obniżenie wieku emerytalnego, nie znajdują 
argumentów wspierających w świetle wyników przeprowadzonych przez nas badań. Przykłady 
innych krajów w sposób dość jednoznaczny sugerują, że w celu poprawy efektywności funk-
cjonowania systemu emerytalnego oraz polepszenia jego interakcji z rynkiem pracy, zasadne 
jest stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego, skorelowane z wydłużaniem się przeciętnego 
trwania życia, jak i dążenie do unikania przerostu państwa w systemie emerytalnym. Obywatele 
powinni dostać od odpowiedzialnych polityków jasny sygnał, że ważną konsekwencją wydłuża-
jącego się trwania życia jest konieczność (a może przywilej) pozostawania dłużej na rynku pracy 
i utrzymania w tym celu swoich kwalifikacji zawodowych na konkurencyjnym poziomie oraz że 
trzeba w sposób świadomy wziąć współodpowiedzialność za finansowe zabezpieczenie okresu 
starości. Odwrotny sygnał wydaje się być zaklinaniem rzeczywistości”.

Recenzowana książka to lektura godna polecenia nie tylko dla naukowców, studentów i dok-
torantów zainteresowanych problematyką ekonomii emerytalnej i polityki społecznej, ale także 
dla szeroko rozumianych decydentów, którzy podejmować będą decyzje o przyszłym kształcie 
systemu zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. 

Dr hab. Marek Szczepański, kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarzą-
dzania Politechniki Poznańskiej.
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Irena Jędrzejczyk (red. nauk.), „Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów 
i regionów”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 
Warszawa 2015, 370 s. – artykuł recenzyjny (Małgorzata Maliszewska)

Wprowadzenie
Monografia Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów prezentuje 

udział ubezpieczeń w rozwoju gospodarki. Książka ukazuje sytuację gospodarczą w Polsce i na 
świecie ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjał rozwojowy i inwestycyjny produktów 
ubezpieczeniowych. Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk przedstawia ważne i interesujące rozważania 
dotyczące funkcji ubezpieczeń będących mechanizmem finansowym umożliwiającym udzielenie 
ochrony ubezpieczeniowej odbiorcom usługi ubezpieczeniowej oraz dającym bezpieczeństwo 
w procesach wytwarzania dóbr i usług. W monografii dokonano diagnozy wybranych sektorów 
i regionów w Polsce stanowiących w przyszłości przedmiot zainteresowania inwestorów oraz 
przedstawiono podstawowe problemy sektora ubezpieczeniowego w Polsce. 

Przyjęto trzy założenia stanowiące podstawę rozważań:
Następuje zmiana uwarunkowań międzynarodowych funkcji ubezpieczeń i roli ubezpieczycieli.� 
Minione ćwierćwiecze funkcjonowania ubezpieczeń w Polsce to dynamiczny rozwój rynku � 
ubezpieczeniowego przy jednoczesnym istnieniu problemów jego równowagi.
Niektóre sektory polskiej gospodarki poprawiają swoją pozycję i stają się przedmiotem � 
zainteresowania ubezpieczycieli i inwestorów w unijnej perspektywie finansowej na lata 
2014–2020.

Monografia wskazuje na konieczność poszukiwania rozwiązań biznesowych umożliwiających 
wkład ubezpieczeń w rozwój gospodarki, sektorów i regionów.

Publikacja została wydana nakładem Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie przy współpracy z Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi 
Ryzyka. Autorami publikacji są znane postaci zajmujące się teorią i praktyką ubezpieczeń: Mar-
cin Banaszek, Maria Błoszczyńska, Anna Dąbrowska, Dominika Cichońska, Thorsten Hendriks, 
Romuald Holly, Ewa Ferens, Agata Jurkowska-Gomułka, Irena Jędrzejczyk, Anna Kaczmarek, 
Aneta Kalisiak, Katarzyna Kędzior, Teresa Kurowska, Marietta Janowicz-Lomott, Monika Krajew-
ska, Aleksandra Luterek, Krzysztof Łyskawa, Janusz Majewski, Katarzyna Malinowska, Tomasz 
Michalski, Stanisław Nowak, Artur Podgórski, Marian Podstawka, Aneta Pogonowska, Jarosław 
Przybytniowski, Małgorzata Serwach, Edyta Skibińska, Tadeusz Skoczny, Andrzej Sopoćko, Mag-
dalena Szczepańska, Adam Śliwiński, Halina Wasilewska-Trenkner, Elżbieta Wojciechowska-Lipka, 
Marcin Wojtkowiak. Autorzy reprezentują rozmaite uczelnie wyższe oraz instytucje: Rzecznika 
Finansowego, Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Krajowy Instytut Ubezpieczeń. 
Książkę zrecenzowali prof. dr hab. Marian Podstawka, kierownik Zakładu Prawa i Finansów Wy-
działu Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oraz prof. 
dr hab. Andrzej Sopoćko, kierownik Zakładu Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Za-
rządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Redaktor naukowy w przedmowie zwróciła uwagę na różnorodność tematyczną publikacji, 
która odzwierciedla bogactwo problemów współczesnych ubezpieczeń.

Uwagi szczegółowe
Monografia została podzielona na pięć rozdziałów:

rozdział I – � Rola ubezpieczeń w gospodarce globalnej i europejskiej;
rozdział II – � Polski rynek ubezpieczeń – potencjał rozwojowy i inwestycyjny;
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rozdział III – � Rolnictwo – atrakcyjność ubezpieczeniowa i inwestycyjna sektora;
rozdział IV – � Kierunki rozwoju ubezpieczeń i inwestowania w zdrowie i w sektor medyczny;
rozdział V – � Polskie regiony i przedsiębiorstwa. Analiza sektorowo-regionalna potrzeb ubez-
pieczeniowych i inwestycyjnych.

W monografii zamieszczono rysunki, schematy, tabele oraz wykresy ułatwiające analizowanie 
omawianych zagadnień. Wykorzystano dostępne pozycje literaturowe, źródła prawa stanowio-
nego oraz serwisy internetowe. Wszechstronność pozycji bibliograficznych potwierdza dojrzałość 
merytoryczną autorów oraz świadczy o przygotowaniu przez zespół autorski odpowiedniego 
warsztatu metodologicznego.

W rozdziale I zwrócono uwagę na inwestycje sektora ubezpieczeniowego w świetle trans-
atlantyckiego dialogu inwestycyjnego i handlowego. Zaprezentowano istotną dla ubezpieczeń 
problematykę dotyczącą porozumienia inwestycyjnego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią 
Europejską. Interesujące są rozważania dotyczące oddziaływania porozumienia transatlantyc-
kiego na sytuację przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Wynika z nich w sposób niebudzący 
wątpliwości, iż rozwój ubezpieczeń jest możliwy z zachowaniem wskazanych w monografii wa-
runków, tj. przyznania ubezpieczeniom komercyjnym całkowicie dobrowolnego charakteru 
bez ingerencji ze strony państwa i jakiegokolwiek przymusu – państwo nie powinno ingero-
wać w samorządność ubezpieczycieli, ubezpieczony zaś winien brać udział w zysku z inwestycji 
czynionych przez ubezpieczyciela, natomiast wzrost gospodarczy powinien przyczyniać się do 
wzrostu zamożności stosownie do poziomu kapitałowego zaangażowania stron. Wydaje się, iż 
przyjęte założenia są nowatorskie i stanowią próbę zmiany tradycyjnego spojrzenia na rynek 
ubezpieczeń, które ogranicza rolę ubezpieczającego do uiszczenia składki ubezpieczeniowej 
i uzyskania ochrony ubezpieczeniowej na określonych warunkach. Dominujące znaczenie zysku-
je funkcja inwestycyjna ubezpieczeń w szerszym tego słowa znaczeniu, w odniesieniu także do 
ubezpieczających jako podmiotów biorących udział w procesach inwestycyjnych towarzystwa 
ubezpieczeniowego. Ponadto w analizowanym rozdziale zwrócono uwagę na nowe rynkowe 
instrumenty reasekuracji, których pojawienie się jest wynikiem konieczności konkurowania 
o klientów i zabezpieczenia przed stratami wynikającymi ze zjawisk katastroficznych. 

Jednocześnie w analizowanym rozdziale pojawia się problematyka wyzwań, przed jakimi sta-
je sektor ubezpieczeń, wraz z analizą prezentacji dotyczących alternatywnych źródeł wyjścia 
z kryzysu. Takim dokumentem jest komunikat Komisji Europejskiej „Europa 2020”. Autorzy re-
cenzowanej publikacji wskazują trzy priorytety zawarte w scenariuszu strategicznym „Europa 
2020”. Są to: rozwój inteligentny skupiający się na rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i inno-
wacjach; rozwój zrównoważony polegający na wspieraniu gospodarki efektywnej, korzystającej 
z zasobów, przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; rozwój sprzyjający włączeniu spo-
łecznemu, co ma polegać na wspieraniu gospodarki, która charakteryzuje się wysokim poziomem 
zatrudnienia, zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Przeprowadzono 
badania dotyczące sektora ubezpieczeń z wyodrębnieniem podsektorów, tj. ubezpieczeń kata-
stroficznych, życiowych, zdrowotnych i finansowych.

Interesujące są wyniki przeprowadzonych badań. Stwierdzono niską innowacyjność polskie-
go rynku ubezpieczeń, jak również brak usług ubezpieczeniowych wspierających innowacje. Na 
uwagę zasługuje ponadto fakt wprowadzenia rzadko stosowanego pojęcia ubezpieczeniowego, 
tj. kultury rozumienia ryzyka. Powinna ona polegać na definiowaniu pojęcia ryzyka w różnych 
branżach gospodarki. W analizowanym rozdziale zwrócono uwagę także na kwestie dotyczące 
wyłączeń w sektorze ubezpieczeniowym, jak również odniesiono się do europejskich tendencji 
ustawodawczych w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.
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W rozdziale II przedstawiono potencjał rozwojowy i inwestycyjny polskiego rynku ubezpieczeń. 
Zwrócono uwagę na problemy polskiego rynku ubezpieczeniowego w minionym ćwierćwieczu. 
Przedstawiono zagadnienia dotyczące zaangażowania ubezpieczycieli w procesy konsolidacji, 
outsourcingu i dezinwestycji, istotne dla budowy nowoczesnych struktur biznesowych. Ponadto 
zaprezentowane zostały zagadnienia odnoszące się do funkcjonowania samorządu ubezpie-
czeniowego. Zwrócono uwagę na zachodzące zmiany organizacyjne w instytucjach ochrony 
konsumentów i wprowadzenie w miejsce Rzecznika Ubezpieczonych instytucji Rzecznika Fi-
nansowego, której kompetencje uległy rozszerzeniu. W monografii nie zabrakło interesujących 
rozważań dotyczących skali zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej. Zaprezentowano w tym 
zakresie raporty Polskiej Izby Ubezpieczeń z lat 2001–2014. Dla praktyków ubezpieczeniowych 
istotne mogą być także zagadnienia związane z działaniami podejmowanymi przez wywiadow-
nie gospodarcze. Zauważono konieczność prowadzenia badań rynku usług wywiadowczych dla 
ubezpieczycieli. Wydaje się, iż przeprowadzenie tych badań może przyczynić się do ograniczenia 
przestępczości ubezpieczeniowej w poszczególnych działach i grupach ubezpieczeń, a tym sa-
mym do zwiększenia funkcji kompensacyjno-ochronnych umowy ubezpieczenia.

W rozdziale III przedstawiono sektor rolnictwa z punktu widzenia atrakcyjności ubezpiecze-
niowej i inwestycyjnej. Przedstawiono zagadnienia związane ze wspieraniem sektora rolnego 
w programie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okre-
sie 2014–2020. Opisana została tematyka reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników. 
Zaprezentowano między innymi zagadnienia dotyczące kosztów bezpośrednich i ogólnogospo-
darczych produkcji roślinnej oraz zwierzęcej, jak również dochodu rolniczego uzależnionego od 
powierzchni użytków rolnych oraz ubezpieczeń na życie jako uzupełnienia systemu społecznych 
ubezpieczeń rolników. Interesujące są rozważania dotyczące problematyki ubezpieczeń na ży-
cie dla rolników. Rynek ubezpieczeń na życie ma dla rolników bogatą ofertę ubezpieczeniową, 
która obejmuje: ubezpieczenia na życie, zaopatrzenia dzieci, ubezpieczenia na życie z ubezpie-
czeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia dotyczące ryzyka 
choroby, na wypadek poważnego zachorowania, na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji, na 
wypadek wystąpienia trwałego inwalidztwa, na wypadek urodzenia dziecka. 

Przedstawione rozważania są niezwykle interesujące, ponieważ prezentują zagadnienia do-
tyczące podnoszenia świadomości ubezpieczeniowej rolników i rozszerzania listy oferowanych 
im produktów ubezpieczeniowych. Ponadto w analizowanym rozdziale nie została pominięta 
problematyka dotycząca sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej 
rolników. Istotną wartością dodaną recenzowanej publikacji są rozważania dotyczące ochro-
ny ubezpieczeniowej firm przetwórstwa rolno-spożywczego w powiązaniu z produkcją rolną. 
Przedstawiono ryzyka w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, jak również omówiono pozycję 
brokera ubezpieczeniowego w procesie zawierania umów ubezpieczeń w sektorze rolno-spo-
żywczym.

W rozdziale IV zaprezentowano kierunki rozwoju ubezpieczeń i inwestowania w zdrowie i sek-
tor medyczny. W analizowanym rozdziale recenzowanej publikacji przedstawiono prognozy 
rozwoju sektora medycznego w Polsce. Za interesujące należy uznać wyniki badań opinii klien-
tów na temat oferowanych świadczeń w ramach sektora ubezpieczeń zdrowotnych na terenie 
województwa świętokrzyskiego. Z przeprowadzonych badań w jednoznaczny sposób wynika, 
iż ankietowane osoby były niezainteresowane ubezpieczeniami zdrowotnymi z powodu braku 
wiedzy ubezpieczeniowej. W rozdziale nie zabrakło informacji dotyczących marketingu relacji 
w zarządzaniu produktem ubezpieczenia zdrowotnego. Precyzyjnie omówiono także zagadnie-
nia dotyczące ryzyka utraty zdrowia w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.
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W rozdziale V przedstawiono analizę sektorowo-regionalną potrzeb ubezpieczeniowych i in-
westycyjnych w krajowych regionach i przedsiębiorstwach. Rozdział ten został poświęcony 
przede wszystkim podmiotom świadczącym usługi w sektorze odnawialnych źródeł energii (na 
przykładzie województwa świętokrzyskiego) oraz w sektorze turystyki. Ponadto przedstawio-
no zagadnienia dotyczące dostosowywania oferty ubezpieczeniowej do ryzyka sektora MŚP. 
Potwierdzono, iż produkty ubezpieczeniowe nie są oceniane przez przedsiębiorców jako do-
stosowane do specyfiki ich branży. Słusznie przeprowadzono analizę sektorową, wskazując 
potrzeby ubezpieczeniowe rozmaitych przedsiębiorców. Jednocześnie przedstawiono zagad-
nienia dotyczące pokrycia ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstw średnich, małych 
oraz mikro przez ofertę ubezpieczeniową w Polsce oraz we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, 
Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych.

Podsumowanie
Z treści książki wynika, iż zespół autorski zauważa potrzebę poszerzania horyzontów ubez-

pieczeniowych poprzez rozpoznawanie specyfiki funkcjonowania poszczególnych sektorów 
gospodarki celem dopasowania potrzeb ubezpieczeniowych do poszczególnych segmentów 
działalności gospodarczej. Zespół zauważa konieczność przeprowadzenia badań i sformułowa-
nia diagnozy kondycji wybranych sektorów i regionów w Polsce jako przyszłych odbiorców usług 
ubezpieczeniowych w obszarze ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Oczywiście zespół autor-
ski widzi potrzebę kontynuowania badań także w innych sektorach i regionach, uznając opisaną 
problematykę za początek prac badawczych w analizowanym zakresie.

Jestem przekonana, iż recenzowana książka stanie się inspiracją do dalszych badań oraz bę-
dzie pomocna dla praktyki ubezpieczeniowej. Polecam jej przeczytanie zwłaszcza tym, których 
zainteresowanie problematyką ubezpieczeniową wykracza poza rozważania ograniczające się 
do zawarcia umowy ubezpieczenia, bez wcześniejszego zapoznania się z potrzebami ubezpiecze-
niowymi poszczególnych sektorów i regionów. Książka ma charakter interdyscyplinarny. Porusza 
zagadnienia prawne i ekonomiczne wpływające bezpośrednio na finansowe aspekty funkcjo-
nowania przedsiębiorstw. Najistotniejszym walorem recenzowanej publikacji według mnie jest 
sposób prezentacji materiału, który daje czytelnikowi – i to o różnym stopniu przygotowania 
– możliwość stosunkowo szybkiego zapoznania się z poszczególnymi zagadnieniami sektorowy-
mi i regionalnymi w kontekście potrzeb ubezpieczeniowych. Zastosowana w monografii forma 
prezentacji powinna zachęcać do zgłębiania niełatwej, ale jakże interesującej problematyki 
zwłaszcza studentów, ale także praktyków ubezpieczeniowych oraz oczywiście przedsiębior-
ców prowadzących działalność gospodarczą w poszczególnych sektorach gospodarczych. Dla 
wszystkich pozostałych odbiorców książka może stanowić inspirację do snucia refleksji na te-
mat różnorodności potrzeb ubezpieczeniowych uzależnionych od sektora branżowego, miejsca 
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaju przedsiębiorstwa. Omawia-
na pozycja jest, oprócz swej wartości dydaktycznej, dziełem par excellence naukowym. Należy 
wyrazić nadzieję, iż recenzowana praca stanie się cennym źródłem wiedzy dla innych autorów 
i wejdzie do kanonu polskiej literatury ubezpieczeniowej.

Dr Małgorzata Maliszewska, adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
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Nowości wydawnicze
(wybrane pozycje, które ukazały się w 2016 r. i uzupełnienie za 2015 r.)

I. Zagadnienia ogólne; finanse, prawo, ubezpieczenia

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

1. Piotr Czubluna (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, C.H. Beck, 
Warszawa 2016, 843 s.

2. Marcin Krajewski, Umowa ubezpieczenia: art. 805-834 KC. Komentarz, C.H. Beck, Warsza-
wa 2016, XXXI, 755 s.

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Sabina Dąbrowa-Lis, Kod tytułu ubezpieczenia – jak dokonać zmiany lub korekty, Wiedza 
i Praktyka, Warszawa 2015.

2. Mariusz Fras, Umowa ubezpieczenia grupowego: aspekty prawne, stan prawny na 1 wrze-
śnia 2015 r., Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 457 s.

3. Lech Gąsiorkiewicz, Analiza finansowa banków i zakładów ubezpieczeń, Wydawnictwo Po-
litechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, 170 s.

4. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia; ten-
dencje światowe a rynek polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, Wrocław 2015, 411 s. (Prace Naukowe UE Wrocław)

5. Paweł Jamróz, Dorota Ostrowska (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce, 
CeDeWu, Warszawa 2016, 326 s.

6. Irena Jędrzejczyk (red.), Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz 
2015, 370 s.

7. Marek Kałuszka, Michał Krzeszowiec, Andrzej Okolewski, Metody matematyki aktuarial-
nej, wyd. 2, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, 212 s.

8. Monika Kuczała, Konrad Rojewski (red.), Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce, Po-
ltext, Warszawa 2015, 216 s.

9. Jan Monkiewicz, Marcin Orlicki (red.), Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym 
w Polsce, Poltext, Warszawa 2015, 248 s.

10. Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska, Zbiegi tytułów do ubezpieczeń 
po zmianach, Infor, Warszawa 2016, 82 s.
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11. Joanna Pawłowska-Tyszko (red. nauk.), Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podat-
kowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa, Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodar-
ki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2015, 137 s.

12. Małgorzata Serwach (red.), Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym, 
Wydawnictwo POLBROKERS, Warszawa 2015, 336 s.

13. Adam Staniszewski, Aktywna sprzedaż ubezpieczeń: jak wdrożyć się i przetrwać w branży 
ubezpieczeniowej, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015, 324 s.

14. Wanda Sułkowska, Grzegorz Strupczewski (red.), Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń, 
Poltext, Warszawa 2015, 354 s.

C. Periodyki, zeszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Monitor Ubezpieczeniowy (wersja elektroniczna), nr 64; nr 65.

II. Ubezpieczenia gospodarcze

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Jerzy Handschke, Monika Kaczała, Krzysztof Łyskawa, Koncepcja polis indeksowanych 
i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw 
w Polsce, Wydawnictwo PIU, Warszawa 2015, 200 s.

2. Monika Szaraniec, Bogusława Gnela (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodar-
czych, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 400 s.

C. Periodyki, zeszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Prawo Asekuracyjne, 1(86)2016; 2(87)2016.

2. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4/2015; nr 1/2016.

III. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

1. Michał Culepa et.al., Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zle-
cenia po zmianach: składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz członków 
zarządu spółek, stan prawny na 1 stycznia 2016 r., Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 298 s.

2. Katarzyna Dudek, Ewa Galewska, Magdalena Wasylkowska-Michór, Składki na ubezpiecze-
nia społeczne i podatki w umowie o dzieło, Difin, Warszawa 2016, 168 s.

3. Jerzy Kuźniar (red.), Ewa Dziubińska-Lechnio et.al., Ubezpieczenia społeczne 2016, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2016, 1541 s. 
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4. Prawo pracy i ubezpieczenia: ujednolicone przepisy, stan prawny na 14 kwietnia 2016 r., 
Legis, Warszawa 2016, 449 s.

5. Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015, Infor PL, Warszawa 
2015, 147 s.

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Agnieszka Bałszan, Monika Marczyk (red.), Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków 
przy pracy, ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Toruń-Warszawa 2015, 343 s. 
(Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ubezpieczenia społeczne z tytułu 
wypadków przy pracy” Toruń 20-21.11.2014 r.) 

2. Filip Chybalski (red. nauk.), Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w sys-
temach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, C.H. Beck, Warszawa 
2016, 256 s.

3. Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz (red.), Współczesne problemy systemów emerytal-
nych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, 243 s. 

4. Agnieszka Kostrowiecka, Monika Marczyk (red.), Wyzwania XXI wieku a systemy emerytal-
ne, Wydawnictwo ZUS, Warszawa, Gdańsk 2015, 153 s.

5. Małgorzata Paszkowska, System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Difin, Warszawa 
2015, 235 s.

6. Jacek Wantoch-Rekowski, Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych, TNOIK, To-
ruń 2015, 267 s.

Opracowała: mgr Barbara Sękowska.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 20(1/2016) 169

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z seminarium „Jak skutecznie nadzorować funkcję zarządzania ryzykiem 
w zakładzie ubezpieczeń przez członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko”, Warszawa, 9–10 
marca 2016 r. (Roman Fulneczek)

Akademia Finansów i Biznesu Vistula we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy, 
firmą doradczą EY i globalną kancelarią prawniczą DLA Piper zorganizowała w dniach 9–10 mar-
ca 2016 r. dwudniowe seminarium skierowane do członków zarządów firm ubezpieczeniowych 
oraz osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w tym obszarze zatytułowane „Jak skutecz-
nie nadzorować funkcję zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń przez członka zarządu 
odpowiedzialnego za ryzyko”. Wydarzenie było próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom nadzoru 
względem wypełnienia zapisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczenio-
wej i reasekuracyjnej. W art. 51 określa ona, iż powołanie członka zarządu odpowiedzialnego za 
zarządzanie ryzykiem następuje za zgodą organu nadzoru, wyrażoną w drodze decyzji wydanej 
na wniosek zakładu. W praktyce oznacza to poddanie kandydata na członka zarządu odpowie-
dzialnego za zarządzanie ryzykiem procedurze weryfikacji przed Komisją Nadzoru Finansowego 
w zakresie spełnienia wymogów fit and proper.

Kadrę dydaktyczno-naukową seminarium stanowili eksperci i praktycy rynku finansowego, 
którzy łącząc wiedzę teoretyczną z doświadczeniami wyniesionymi z wieloletniej praktyki za-
wodowej, przekazali informacje ułatwiające usystematyzowanie wiedzy wymaganej przez organ 
nadzoru, niezbędnej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz w procesie wdrażania dobrych prak-
tyk w zakładzie ubezpieczeń.

Uczestników powitali i wprowadzili w tematykę seminarium dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. 
Akademii Finansów i Biznesu Vistula, oraz mgr Teresa Grabowska, niezależny ekspert, prezes fir-
my TG Doradztwo i Zarządzanie, która poprowadziła całe spotkanie.

Wystąpienia prelegentów, przedstawicieli firmy doradczej EY oraz Polskiego Stowarzysze-
nia Aktuariuszy, zebrano w trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok pozwolił na zaprezentowanie 
wymogów formalnych, w tym również dotyczących kompetencji i reputacji fit and proper. Prze-
dyskutowano tematy wymogów ustawowych oraz aktu delegowanego, wytyczne Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA – European 
Insurance and Occupational Pension Authority) oraz krajowej Komisji Nadzoru Finansowego, 
a także obowiązki członków zarządu. Została omówiona również funkcja zarządzania ryzykiem 
na tle innych funkcji kluczowych dla zakładu ubezpieczeń. 

Drugi blok tematyczny traktował o zarządzaniu ryzykiem na poziomie zarządu. Prelegenci 
odnieśli się do realizacji funkcji zarządzania ryzykiem. Omówili także kwestie związane z zarzą-
dzaniem ryzykiem. 
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Trzeci, ostatni, blok tematyczny był okazją do prezentacji technicznych zagadnień z dziedzi-
ny zarządzania ryzykiem. Omówiono następujące tematy: identyfikacja ryzyka, w tym metody 
i klasyfikacja ryzyk, finansowa koncepcja zarządzania ryzykiem, apetyt i pojemność na ryzyko, 
kontrola i mitygacja ryzyka oraz fundamenty kontroli ryzyka. 

Seminarium rozpoczęła Beata Mrozowska-Bartkiewicz, doświadczony radca prawny z kance-
larii DLA Piper, która wygłosiła dwa referaty: „Przepisy prawne dotyczące funkcji zarządzania 
ryzykiem – ustawa, dyrektywa, rozporządzenie wykonawcze i wytyczne EIOPA” oraz „Wpływ 
funkcji compliance na mitygowanie ryzyka pozaubezpieczeniowego”.

Blok trzech prezentacji – „Koncepcja trzech linii obrony w zarządzaniu zakładem ubezpieczeń”, 
„Działalność ubezpieczeniowa w ramach apetytu na ryzyko” oraz „Sprawozdanie o wypłacalno-
ści i kondycji finansowej (SFCR)” – niezwykle ważnych z punktu widzenia założeń tematycznych 
seminarium, przedstawił dr Radosław Bogucki, dyrektor firmy doradczej EY, aktuariusz specja-
lizujący się w usługach doradczych dotyczących filarów I i II dyrektywy Wypłacalność (Solvency) 
II. Prelegent wskazał główne zadania członków zarządu w obszarze zarządzania ryzykiem oraz 
omówił najczęściej spotykane problemy z tego zakresu. Zdefiniował ramy apetytu na ryzyko na 
wszystkich poziomach organizacyjnych, a także w procesach biznesowych, wskazując również 
prawidłową organizację tego procesu. Przedstawił raportowanie opisowe do organu nadzoru 
w zakresie dyrektywy Wypłacalność (Solvency) II i zarządzanie tym obszarem, należące do obo-
wiązków członków zarządu i rady nadzorczej. 

Referat „Zarządzanie produktem z punktu widzenia ryzyka, czyli jak działają funkcje aktu-
arialna i zarządzania ryzykiem w procesie zarządzania produktem” zaprezentował dr Jacek 
Skwierczyński, aktuariusz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy i dyrektor Departamen-
tu Zarządzania Ryzykiem w Open Life TUŻ S.A., odpowiedzialny za wdrożenie założeń dyrektywy 
Wypłacalność (Solvency) II. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na istotną zmianę w oczekiwa-
niach wobec obu funkcji oraz doprecyzował wymagania KNF w zakresie analizy posprzedażowej 
produktu. W kolejnej prezentacji ten sam prelegent omówił organizację procesu IMMMR jako 
podstawowego kręgosłupa systemu zarządzania ryzykiem, przedstawiając jako wzorcowy przy-
kład działalność Komitetu Ryzyka.

„Proces ORSA w zakładzie ubezpieczeń – organizacja procesu i rola zarządu”, w tym zagadnie-
nia własnej oceny ryzyka i wypłacalności, m.in. stałą zgodność z SCR i MCR, przybliżył dr Witold 
Florczak, aktuariusz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, prowadzący aktual-
nie własną firmę doradztwa aktuarialnego.

„Korelacje pomiędzy czynnikami ryzyka i dywersyfikacja kapitału” były tematem wystąpienia 
dr. hab. Łukasza Delonga, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, eksperta firmy dorad-
czej EY, który w bardzo jasny i przystępny sposób omówił pojęcie value at risk jako miarę ryzyka, 
podając również przykłady wyjaśniające charakter dywersyfikacji ryzyka.

„Ryzyko rynkowe w zakładach ubezpieczeń”, jego specyfikę, sposób analizowania oraz proces 
zarządzania, tj. procedury, metodyki, raportowanie i narzędzia IT, przedstawili Janusz Miszczak, 
dyrektor w firmie doradczej EY, oraz dr Paweł Olsza, manager firmy doradczej EY.

„Zarządzanie ryzykiem oraz ciągłością działania w świetle wymagań wytycznych IT KNF” to 
kolejny temat zaprezentowany przez przedstawicieli firmy doradczej EY, tym razem Artura Szym-
czuka, menedżera w Zespole Zarządzania Ryzykiem Informatycznym w firmie EY, i Grzegorza 
Zyśka. Prelegenci zwrócili przede wszystkim uwagę na rolę zarządu w tym procesie.

Praktyczny sposób na ułatwienie życia zawodowego w zakresie zarządzania ryzykiem poka-
zano w prezentacji „W jaki sposób efektywnie zarządzać ryzykiem w organizacji na przykładzie 
narzędzia klasy GRC”. Jej autorzy, Jan Anisimowicz, excellence direktor, i Łukasz Krzewicki, 
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produkt manager, obaj z firmy C&F Insight Technology Solution, zaprezentowali zintegrowany 
proces reagowania na ryzyko w ramach zakładu ubezpieczeń. Implementacja tego procesu nie 
jest sprawą skomplikowaną.

„System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej” omówił Robert Pusz, dyrektor 
Działu Ryzyka i Projektu Solvency II w grupie AEGON. Zwrócił uwagę na fakt, iż w krytycznych 
procesach muszą zostać zidentyfikowane i wdrożone odpowiednie mechanizmy kontrolne, za-
pewniające, że wszelkie działania będą wykonywane dokładnie, kompleksowo i na czas.

„Test użyteczności modeli wewnętrznych, czyli podróż od kompletności do dobrej prakty-
ki” przedstawił bardzo ciekawie Arek Stachecki, dyrektor Biura Ryzyka Państwowego Zakładu 
Ubezpieczeń. Prelegent skupił się na omówieniu wymogów formalnych i próbie wyjaśnienia 
problemów związanych ze zrozumieniem modeli wewnętrznych, zwłaszcza w zakresie uzyska-
nych wyników. Podkreślił równocześnie, że tezy prezentacji to jego prywatne poglądy.

Beata Ligman, trenerka biznesu, coach rozwoju osobistego, konsultantka zarządzania i public 
relations w prezentacji „Sztuka wpływania na ludzi”, niezwiązanej bezpośrednio z funkcją zarzą-
dzania ryzykiem, przedstawiła w sposób syntetyczny i niezmiernie ciekawy, jak unikać stresu, 
jak współpracować oraz jak kadra kierownicza powinna wpływać na pracowników, aby uzyskać 
zamierzony i spodziewany efekt. 

Ciekawym wydarzeniem seminarium był panel dyskusyjny, podczas którego jego moderator 
Marcin Sadek, EY Partner, European Actuarial Services, oraz uczestniczący członkowie zarządów 
do spraw ryzyka (CRO) firm ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Warty, GENERALI, Open Life, TUW 
Cuprum, dyskutowali o roli, znaczeniu i praktycznych aspektach organizacji funkcji zarządzania 
ryzykiem w kontekście biznesowym, o nadzorowaniu i ocenie działania tej funkcji oraz działań 
kluczowych managerów w obszarze ryzyka. 

Pozytywne wypowiedzi uczestników seminarium na temat programu, zakresu prezentacji, do-
boru prelegentów i sposobu prowadzenia spotkań bardzo ucieszyły organizatorów. Dwudniowe 
wydarzenie spełniło oczekiwania jego uczestników, a zakres uzyskanych informacji będzie przy-
datny w działalności zawodowej słuchaczy. Ponadto przygotowane przez AFiB Vistula certyfikaty, 
które otrzymali wszyscy uczestnicy seminarium, stanowić będą wartość dodaną w procesie we-
ryfikacji członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko przed urzędem nadzoru.

Dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. Akademii Finansów i Biznesu Vistula, dyrektor Centrum Stu-
diów Podyplomowych i Szkoleń.
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Sprawozdanie z konferencji „Nowa rekomendacja w sprawie szkód osobowych – co czeka 
ubezpieczycieli”, Warszawa, 10 marca 2016 r. (Jacek Miłaszewski)

W styczniu 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt rekomendacji w spra-
wie szkód osobowych. Czy w związku z tym ubezpieczyciele i poszkodowani mogą spodziewać 
się jakichś istotnych zmian? Na to pytanie poszukiwali odpowiedzi uczestnicy konferencji zor-
ganizowanej przez V Financial Conferences, 10 marca 2016 r. w hotelu Mercure w Warszawie. 
Konferencja nosiła tytuł „Nowa rekomendacja w sprawie szkód osobowych – co czeka ubezpie-
czycieli”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. adwokaci, radcowie prawni i przedstawiciele 
zakładów ubezpieczeń. Część merytoryczną spotkania rozpoczęła mec. Marta Bieniada z kance-
larii Clifford Chance. Prelegentka skupiła się w swoim wystąpieniu na przyczynach, dla których 
Komisja Nadzoru Finansowego opracowała rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń w zakre-
sie szkód osobowych. Przedstawiła obszary regulacji wraz z najważniejszymi obowiązkami, 
jakie wynikają z wytycznych KNF dla ubezpieczycieli. Mecenas Bieniada podkreśliła, że Komisja 
Nadzoru Finansowego kładzie nacisk na przewidywalność procesu ustalania wysokości kwoty, 
a następnie wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej. Chodzi o standaryzację 
tego procesu, z uwzględnieniem zasady pełnej kompensaty poniesionej szkody niemajątkowej, 
konieczności wyeliminowania dysproporcji w wysokościach kwot odszkodowań zasądzanych 
przez sądy powszechne, a także wymogu transparentności etapów postępowania. Jednocześnie 
zwrócono uwagę na indywidualne podejście do ustalania wysokości kwoty zadośćuczynienia za 
daną szkodę, ale przy zastosowaniu zasady obiektywizmu. 

Po krótkiej przerwie Justyna Halaś, dyrektor Biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników 
Odszkodowawczych, omówiła praktyki zakładów ubezpieczeń zmierzające do odmowy wypła-
ty w sprawach, w których poszkodowani doznali stosunkowo niewielkich urazów. W trakcie 
prelekcji dyrektor Halaś zaprezentowała główne przyczyny, dla których zakłady ubezpieczeń 
bezpodstawnie odmawiają wypłaty świadczenia. Są to: znikomy stopień doznanej krzywdy, brak 
trwałych (istotnych) następstw, brak uszczerbku na zdrowiu, krótkotrwałe leczenie, niewielkie 
uszkodzenia pojazdu, którym podróżował poszkodowany, oraz brak informacji o obrażeniach 
ciała w notatce policyjnej. Na zakończenie prezentacji prelegentka przedstawiła stanowiska ju-
dykatury kwestionujące wskazane praktyki zakładów ubezpieczeń.

Następnie wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej oraz prezes HBT 
Polska Sp. z o.o. dr Waldemar Truszkiewicz przedstawił negatywne aspekty stosowania tabeli 
oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1974). 
Zdaniem prelegenta w obecnych warunkach dokonanie rzetelnej, obiektywnej i wielopłaszczy-
znowej oceny wymiaru szkody na osobie nie jest możliwe na podstawie przepisów wspomnianej 
tabeli ze względu na rozliczne ograniczenia związane z konstrukcją tabeli, takie jak: szerokie 
widełki procentowe, tylko dwa rodzaje uszczerbku na zdrowiu, brak możliwości oceny przej-
ściowego rozstroju zdrowia, trudności w ocenie poziomu bólu po wypadku czy brak możliwości 
oceny szeroko rozumianego problemu uciążliwości leczenia. 

Podobne stanowisko zaprezentował kolejny mówca, którym był kierownik Katedry i Zakładu 
Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz prezes Polskiego Towarzystwa Medy-
cyny Sądowej i Kryminologii prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent. Odnosząc się do wypowiedzi 
przedmówcy, podniósł on na wstępie, że tabela stosowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych została stworzona celem orzekania o skutkach wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
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a nie do oceny skutków szkód na osobie w rozumieniu art. 444 i 445 k.c. Dalej, w zasadniczej 
części swego wystąpienia, prelegent omówił niektóre z projektowanych rekomendacji, podsu-
mowując, że problem zapewnienia przewidywalności w miarkowaniu zadośćuczynień jest na 
tyle ważny, że pilnie wymaga uregulowania, a rekomendacje zawarte w projekcie są dobrze 
przygotowane i zgodne z oczekiwaniami.

W kolejnym wystąpieniu mec. Monika Hartung z kancelarii Wardyński i Wspólnicy omówiła 
praktyki zakładów ubezpieczeń w zakresie odmowy refundacji kosztów związanych z leczeniem 
poszkodowanych poza publicznymi placówkami służby zdrowia. Prelegentka starała się znaleźć 
odpowiedzi na pytania: czego może domagać się poszkodowany oraz jaki jest rozkład ciężaru 
dowodu w procesie po stronie poszkodowanego i zakładu ubezpieczeń. Zwróciła również uwa-
gę na to, iż główną przyczyną odmowy zwrotu kosztów leczenia przez zakłady ubezpieczeń jest 
zarzut dotyczący możliwości korzystania przez poszkodowanych z usług publicznej opieki me-
dycznej. Mecenas Hartung podkreśliła, że zakład ubezpieczeń może odmówić refundacji kosztów 
związanych z leczeniem w prywatnej placówce medycznej, jeżeli wykaże, że koszty np. operacji 
zostałyby pokryte ze środków publicznych, a zabieg mógł zostać przeprowadzony w czasie zbli-
żonym do takiej samej operacji przeprowadzonej w placówce prywatnej lub zagranicznej.

Jako ostatnia wystąpiła mec. Katarzyna Przyborowska z kancelarii Lege Artis. Prelegentka 
przedstawiła praktyczne aspekty uzyskiwania zadośćuczynienia za krzywdę powstałą w wyniku 
wypadku komunikacyjnego na podstawie przepisu ogólnego o dobrach osobistych, tj. art. 448 
k.c. „Definicja poszkodowanego zawarta w treści projektu rekomendacji winna ulec poprawie, 
jest bowiem zbyt wąska. Trzeba wskazać, że art. 448 k.c. nie ogranicza dochodzenia roszczeń wy-
łącznie do tych dotyczących dobra, jakim jest życie” – podkreśliła mecenas Przyborowska.

Mgr Jacek Miłaszewski, autor bloga prawniczego o zadośćuczynieniu dla osób poszkodowanych
www.przepraszamniewystarczy.pl.
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Sprawozdanie ze spotkania członków sieci FIN-NET, Bruksela, 22 kwietnia 2016 r. (Mateusz 
Kościelniak)

W dniu 22 kwietnia 2016 r. w Brukseli w centrum konferencyjnym Albert Borschette odby-
ło się kolejne spotkanie członków sieci FIN-NET, do której należą organy państw europejskich 
zajmujące się polubownym rozstrzyganiem sporów powstałych pomiędzy konsumentami a pod-
miotami rynku finansowego. 

Rzecznik Ubezpieczonych przystąpił do sieci FIN-NET w 2009 r., a obecnie aktywnie uczestni-
cy w jej pracach Rzecznik Finansowy. Głównym założeniem tej grupy roboczej jest współpraca 
pomiędzy instytucjami należącymi do sieci FIN-NET przy rozpatrywaniu spraw o charakterze 
transgranicznym, praca nad rozwojem systemu alternatywnych metod rozpatrywania sporów 
(tj. ADR) oraz dbałość o platformę elektroniczną ODR. Wartością dodaną jest również możliwość 
wymiany doświadczeń z rzecznikami działającymi w innych krajach Europy.

Kwietniowe spotkanie w dużej mierze poświęcone było tematom dotyczącym rozwoju ADR, 
implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. 
w sprawie ADR w sporach konsumenckich oraz platformy ODR i dotychczasowych doświadczeń 
z funkcjonowaniem tego narzędzia. Przyjęto również jednolity tekst statutu grupy FIN-NET (Me-
morandum of Understanding).

Alexander Welsch z Komisji Europejskiej przedstawił prezentację na temat możliwości zwięk-
szenia świadomości istnienia sieci FIN-NET wśród konsumentów. Działania, które miałyby zostać 
podjęte w tym celu, to odświeżenie szaty graficznej, udoskonalenie strony internetowej oraz ak-
tualizacja danych znajdujących się na tej stronie. W planach jest również przedstawienie szerszej 
informacji na stronie na temat sieci FIN-NET oraz ewentualne zwiększenie zakresu kompetencji 
organizacji i ilości członków. 

Następnie Timm Sachse, kierownik Biura Rzecznika dla Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą 
w Niemczech, zaprosił członków sieci FIN-NET na kolejne spotkanie w dniach 29–30 września 
w Berlinie. Uczestnikami spotkania, organizowanego przez Rzecznika dla Funduszy Inwestycyj-
nych oraz Komisję Europejską, będą podmioty niemieckiego rynku finansowego, przedstawiciele 
banków oraz politycy. 

Anna Kadar z grupy DG Financial Stability, Financial Services and Capital Market Unions, działa-
jącej w ramach Komisji Europejskiej, przedstawiła prezentację dotyczącą dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń 
(IDD – Insurance Distribution Directive). Państwa członkowskie zobligowane są implementować 
przedmiotową dyrektywę do dnia 23 lutego 2018 r. Główne założenia dyrektywy to: zapewnienie 
kontroli i stworzenie rejestru dystrybutorów ubezpieczeń działających w sferze transgranicznej 
i państwach członkowskich UE, wypracowanie wspólnych zasad, które mają pozostać elastyczne, 
oraz minimalnej harmonizacji, jeżeli chodzi o reguły określone w dyrektywie. Istotnym założe-
niem dyrektywy jest również stworzenie przepisów, które mają usprawnić ochronę konsumenta. 
Dyrektywa IDD zawiera również istotne różnice względem uprzedniej dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2002/92/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpie-
czeniowego (IMD – Insurance Mediation Directive). Przede wszystkim dyrektywa IDD zawiera 
wymogi sprzedażowe produktów typu ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, ujednolica 
przepisy dotyczące spraw o charakterze transgranicznym oraz zawiera załącznik I, który określa 
minimalne wymagania dotyczące wiedzy i kompetencji pośredników ubezpieczeniowych. Dy-
rektywa IDD reguluje także kryteria, które powinna spełniać tzw. karta produktu.
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W dyrektywie IDD zwraca się też uwagę, iż państwa członkowskie UE powinny wdrożyć szyb-
kie i mało kosztowne procedury związane z rozwiązywaniem sporów pomiędzy dystrybutorami 
ubezpieczeń a konsumentami. Wskazano, iż procedury te powinny być adekwatne, efektywne, 
bezstronnie i niezależne. Oczywiście powinny zostać wypracowane przy zachowaniu zgodności 
z przepisami unijnymi i krajowymi. Prelegentka wskazała również najistotniejsze przepisy dyrek-
tywy IDD, m.in. art. 25, który wprowadza normy dotyczące nadzoru nad produktem i wymogi 
w przedmiocie zarządzania produktem. Na mocy tego przepisu podmioty wprowadzające pro-
dukt na rynek, w tym ubezpieczyciele, są zobowiązane do stworzenia procedur zatwierdzania 
danego produktu ubezpieczeniowego. Procedury te powinny być proporcjonalne i odpowiednie 
w odniesieniu do danego produktu. Zwrócono uwagę także na art. 28 dyrektywy IDD dotyczący 
konfliktu interesów. Na mocy tego przepisu państwa członkowskie UE są zobowiązane zapew-
nić, aby pośrednicy ubezpieczeniowi i zakłady ubezpieczeń podejmowali stosowne kroki w celu 
wykrycia konfliktu interesów między nimi, osobami zatrudnionymi w tych podmiotach, a także 
pomiędzy jakimikolwiek osobami, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z nimi sto-
sunkiem kontroli, a ich klientami lub pomiędzy klientami. Przepis dotyczy konfliktu interesów 
przy wykonywaniu czynności związanymi z dystrybucją ubezpieczeń. 

Istotny jest również art. 29 dyrektywy IDD, który wskazuje, jakich informacji powinien udzie-
lić konsumentowi pośrednik bądź ubezpieczyciel przy oferowaniu ubezpieczeń z elementem 
inwestycyjnym. Przepis ten m.in. wskazuje, że konsument powinien mieć zapewnioną okreso-
wą ocenę przydatności danego produktu, który został mu zalecony indywidualnie. Konsument 
powinien być również poinformowany zarówno o ryzyku związanym z inwestycją, jak również 
otrzymać odpowiednie wskazówki dotyczące inwestycji oraz informacje o wszelkich kosztach 
i opłatach związanych z danym produktem. 

Prelegentka podkreśliła także rolę art. 30 dyrektywy IDD. Norma ta określa wymagania doty-
czące oceny przydatności i adekwatności produktu. Na szczególną uwagę zasługuje przepis, który 
nakłada na pośredników i ubezpieczycieli obowiązek oszacowania (przy doradzaniu w wyborze 
właściwego produktu ubezpieczeniowo-inwestycyjnego) indywidualnej sytuacji finansowej kon-
sumenta i jego możliwości inwestycyjnych oraz zdolności do ponoszenia strat. W dalszej części 
prezentacji wskazano na przewidywane terminy prac konsultacyjnych i merytorycznych nad dy-
rektywą IDD z grupami interesariuszy. 

W dalszej części spotkania Christoph Decker z DG Justice and Consumer (w skrócie: DG 
JUST) działającej przy Komisji Europejskiej przedstawił stan implementacji dyrektywy ADR 
w państwa członkowskie UE oraz funkcjonowanie platformy ODR. Następnie uczestnicy spo-
tkania wymieniali się doświadczeniami w zakresie korzystania z przedmiotowej platformy oraz 
wskazywali, w jaki sposób platforma usprawnia system pozasądowego rozwiązywania sporów. 
Przedstawicielka brytyjskiego Rzecznika Finansowego, Caroline Mitchell, stwierdziła, że jest 
to niezwykle przydatna platforma, która sprawdza się w działalności Rzecznika Finansowego 
z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Prelegent wskazał również, że podmiot ADR, który zostanie 
oficjalnie akredytowany przed Komisją Europejską, poprzez implementację dyrektywy będzie 
posiadał dostęp do platformy ODR. Większość państw członkowskich UE dokonała już imple-
mentacji. 

Następnie podczas spotkania zakończono prace nad statutem sieci FIN-NET (Memorandum 
of Understanding) i przyjęto jednolitą wersję dokumentu. Adrian Steiner z Komisji Europej-
skiej przedstawił najważniejsze założenia statutu oraz poprawki zaprezentowane uprzednio 
przez członków sieci FIN-NET. Dokument ten określa rodzaje uczestnictwa w sieci FIN-NET, 
procedury postępowania w sprawach o charakterze transgranicznym oraz zasady wymiany 
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informacji pomiędzy organami, a także reguły ochrony danych osobowych osób skarżących 
i reguły ochrony informacji dotyczących spraw będących przedmiotem analizy członków sieci 
FIN-NET. 

Kolejny prelegent, Marek Chroscicki z DG JUST działającej przy Komisji Europejskiej, zaprezen-
tował komunikat Komisji COM/2009/346 w sprawie zharmonizowanej metodologii klasyfikacji 
i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów. Podczas prelekcji wskazano wartość dodatnią, jaką są 
dane o skargach konsumenckich. Prelegent wskazywał także, że metoda przekazywania i zbiera-
nia danych została ujednolicona od maja 2010 r. Podkreślono również, że w procesie zbierania 
danych niezwykle istotne jest zaangażowanie państw członkowskich UE oraz organizacji konsu-
menckich. Harmonizacja danych umożliwia sporządzenie statystyk, dokonanie właściwej analizy 
oraz porównania rynków i trendów, a także identyfikację pewnych wspólnych wzorców i wy-
krycie problemów. Zbieranie danych statystycznych pomaga również przy wypracowywaniu 
właściwych rozwiązań problemów zgłaszanych przez konsumentów. Dane statystyczne tworzą 
unikalną bazę – cenną tak dla całej Unii Europejskiej, jak i dla państw członkowskich. Ich synteza 
jest dostępna na stronie Komisji i używana w bieżących pracach przez różne struktury Komisji 
Europejskiej. Prelegent wskazywał, iż dane dotyczące usług finansowych stanowią 5,2% wszel-
kich danych przesyłanych do Komisji. Wskazano również, że zbierane dane posłużą do badań 
nad decyzjami konsumenckimi dotyczącymi wyboru produktu ubezpieczeniowego. Celem ba-
dań jest analiza tych zachowań konsumentów, które wywierają wpływ w sferze ekonomicznej. 
Badania potrwają od stycznia 2016 r. do lutego 2017 r. Zostaną przeprowadzone na drodze ana-
lizy literatury, z wykorzystaniem eksperymentów behawioralnych, ankiet wypełnianych przez 
konsumentów oraz poprzez konsultacje z grupami interesariuszy. 

Na koniec swojego wystąpienia prelegent przedstawił funkcjonowanie grupy eksperckiej 
zajmującej się zbieraniem danych dotyczących skarg konsumentów. Przedstawiono także plat-
formę internetową, która ma stanowić skuteczne narzędzie wykorzystywane w pracach grupy, 
pomocne w komunikacji pomiędzy członkami grupy.

Mateusz Kościelniak, radca prawny, Biuro Rzecznika Finansowego. 
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Sprawozdanie z konferencji naukowej „Długoterminowe oszczędzanie”, Warszawa, 20–21 
czerwca 2016 r. (Joanna Rutecka)

W dniach 20 i 21 czerwca 2016 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się 
konferencja naukowa „Długoterminowe oszczędzanie” zorganizowana przez Polską Grupę Eme-
rytalną SGH (PPG-SGH – Polish Pension Group SGH) oraz Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. 
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem rektora SGH, prof. dr. hab. Tomasza Szapiro, 
i Rzecznika Finansowego w osobie Aleksandry Wiktorow. Patronami medialnymi były dziennik 
„Rzeczpospolita” oraz czasopismo naukowe „Rozprawy Ubezpieczeniowe”. Partnerem konfe-
rencji było Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych reprezentujący rozmaite 
dyscypliny oraz praktycy zajmujący się ekonomią, finansami, prawem i polityką społeczną. Refe-
raty zaprezentowali prelegenci z kilkunastu polskich ośrodków naukowych, dzieląc się wynikami 
badań i dając się poznać szerokiemu gronu odbiorców. Taki był zresztą główny cel konferen-
cji – integracja polskiego środowiska naukowego zajmującego się tematyką długoterminowego 
oszczędzania z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Dwudniowe spotkanie było oka-
zją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów naukowych.

Zakres tematyczny konferencji był bardzo szeroki. Rozmawiano między innymi o projekcjach 
makroekonomicznych i ich wpływie na długoterminowe oszczędzanie, o narzędziach pobudzania 
wzrostu gospodarczego i długookresowych wskaźnikach ekonomicznych, a także o preferen-
cjach, oczekiwaniach i zachowaniach społecznych w obszarze długoterminowego oszczędzania. 
Jednym z najczęściej podejmowanych tematów były zachowania oszczędnościowe gospodarstw 
domowych, rynek produktów inwestycyjnych o długim horyzoncie czasowym, rola rynków 
kapitałowych w długoterminowym oszczędzaniu oraz efektywność długoterminowego oszczę-
dzania z punktu widzenia inwestorów i konsumentów. Zajmowano się także długoterminowymi 
strategiami inwestycyjnymi, polityką informacyjną instytucji długoterminowego oszczędzania, 
obowiązkowością i dobrowolnością planów emerytalnych oraz ograniczeniami w dokonaniu 
wyboru optymalnego produktu emerytalnego. Omawiane kwestie obejmowały również nad-
zór i gwarancje na rynku długoterminowych produktów finansowych, a także szanse, wyzwania 
i zagrożenia funkcjonowania planów oszczędzania o długim horyzoncie czasowym. Uczestnicy 
konferencji gorąco debatowali zarówno podczas wystąpień plenarnych, jak i w kuluarach oraz 
w trakcie wspólnej wieczornej kolacji. 

Wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Marek Góra (Szkoła Główna Handlowa w War-
szawie), członek Polskiej Grupy Emerytalnej SGH. W swoim wystąpieniu prelegent podkreślił 
wagę kilku kluczowych aspektów zjawiska długoterminowego oszczędzania i stwierdził, iż pra-
wa do długoterminowego oszczędzania mają charakter abstrakcyjny, zjawiska demograficzne 
wywierają ogromny wpływ na rynek instrumentów finansowych, regulując popyt i podaż, a alo-
kacja dochodu w cyklu życia z indywidualnego punktu widzenia może mieć charakter inwestycji 
w posiadanie i wychowywanie dzieci. Długoterminowe oszczędzanie zależy przy tym od długości 
okresu aktywności zawodowej, stąd należy dbać o zatrudnialność do późnych lat poprzez inwe-
stowanie tak w podnoszenie, jak i w podtrzymywanie posiadanych kwalifikacji. Rynki finansowe 
mogą być użyteczne przy dokonywaniu alokacji dochodu w cyklu życia, lecz system długoter-
minowego oszczędzania może mieć także charakter niefinansowy – przykładem jest chociażby 
system emerytalny. Co równie istotne, wezwanie do oszczędzania oznacza wezwanie do zmniej-
szenia konsumpcji, gdyż nie da się jednocześnie więcej oszczędzać i więcej konsumować. 
W procesie zwiększania zainteresowania długoterminowym oszczędzaniem często wykorzysty-
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wane są zachęty podatkowe – te jednak wywołują reakcję krótkookresową. Długofalowe efekty 
wymagają przemyślanych działań z zakresu edukacji finansowej i emerytalnej.

Kolejną prelegentką była prof. dr hab. Barbara Liberda (Uniwersytet Warszawski), która 
przedstawiła szczegółową analizę przekrojową i analizę kohort w odniesieniu do oszczędności 
gospodarstw domowych. Wygłoszony wykład był doskonałym wstępem do tematyki oszczędza-
nia osób indywidualnych w Polsce. Profesor zwróciła uwagę, że oszczędności są wyższe u ludzi 
w młodszym wieku i, co ciekawe, w młodszych kohortach – co oznacza, że kolejne pokolenia 
oszczędzają coraz więcej. Zatem miarą motywu oszczędnościowego jest przezorność, a głów-
nym czynnikiem na nią wpływającym jest niepewność. Cieszyć może fakt, iż stopa oszczędności 
w Polsce rośnie od końca lat 90. Obecnie najwięcej oszczędzają osoby wykształcone i nieposia-
dające dzieci. 

Po dwóch wykładach wprowadzających przyszedł czas na sesje tematyczne. Organizato-
rzy zadecydowali, iż będą one miały charakter plenarny, aby każdy uczestnik mógł wysłuchać 
wystąpienia każdego prelegenta. Podejście takie gwarantowało możliwość zapoznania się z róż-
norakimi aspektami i uwarunkowaniami długoterminowego oszczędzania oraz sprzyjało wyjściu 
poza wąskie ramy dotychczasowych analiz. Z rozmów prowadzonych z uczestnikami konferen-
cji wynika, że był to zdecydowanie trafny wybór. Pierwszą z sesji, zatytułowaną „Oszczędności 
gospodarstw domowych”, poprowadziła prof. dr hab. Barbara Liberda. Tu pierwsze wystąpie-
nie przygotowali przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. Sylwester 
Białowąs oraz dr Iwona Olejnik, którzy przedstawili horyzont czasowy w hierarchii motywów 
oszczędzania. Referenci zakreślili horyzont czasowy od okresu najkrótszego, tj. oszczędzania na 
bieżące potrzeby i przyjemności, aż do oszczędzania emerytalnego, które wedle deklaracji śred-
nio trwa ok. 18 lat. Kolejny referat, przygotowany przez dr. Zbigniewa Żółkiewskiego (Narodowy 
Bank Polski), był niejako kontynuacją rozważań prof. Liberdy, bowiem prelegent przedstawił 
wstępne wyniki szacowania majątku gospodarstw domowych w Polsce. Ten blok tematyczny 
dopełniły wystąpienie dr Anny Ruzik-Sierdzińskiej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
PPG-SGH) na temat dochodów osób po 50. roku życia w Polsce z uwzględnieniem czynszów 
umownych oraz prezentacja dr Iwony Olejnik dotycząca preferencji gospodarstw domowych 
w zakresie oszczędzania na zabezpieczenie emerytalne. W tej sesji wystąpiła także dr Patrycja 
Kowalczyk-Rólczyńska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), która omówiła niekonwen-
cjonalne formy oszczędzania emerytalnego.

Drugą sesję, zatytułowaną „Modele i prognozy w zakresie długoterminowego oszczędzania”, 
poprowadził prof. dr hab. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), a wy-
stępowali w niej głównie przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, którzy prowadzą w tej 
jednostce badania naukowe. Janusz Jabłonowski (NBP) zaprezentował wyniki badania wyko-
nanego wspólnie z Arkadiuszem Florczakiem (NBP), dotyczącego konsumpcji w cyklu życia 
w Polsce (oryginalny tytuł wystąpienia to Consumption over the life cycle in Poland). Dr Pa-
weł Strzelecki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) zaprezentował analizę przyczyn zmian 
projekcji emerytalnych AWG (Age Working Group) w latach 2006–2015. Pozostając w tematyce 
funkcjonowania systemów emerytalnych, dr hab. Joanna Tyrowicz (Uniwersytet Warszawski) 
omówiła wyniki badań dotyczących poszukiwania optymalnego sposobu wprowadzenia filara 
kapitałowego, a Oliwia Komada (Uniwersytet Warszawski) zaprezentowała wyniki badań doty-
czących podwyższania wieku emerytalnego w Polsce. 

Po licznych prezentacjach makroekonomicznych nadszedł czas na panel zatytułowany „Formy 
długoterminowego oszczędzania”. Tę sesję poprowadził prof. dr hab. Marek Góra. Wśród po-
ruszonych zagadnień znalazła się tematyka zarówno konstrukcji produktowych, jak i instytucji 
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długoterminowego oszczędzania. Dr Marcin Wojewódka, członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, przedstawił nową koncepcję tworzenia w Polsce obligatoryjnych PPE, nad którą 
pracuje zespół powołany w ZUS. Wśród słuchaczy rozgorzała dyskusja o adekwatności i ewen-
tualnych ułomnościach takiego rozwiązania. Z kolei dr Dorota Krupa (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu) przybliżyła uczestnikom konferencji zasady funkcjonowania funduszy inwe-
stycyjnych na poziomie Unii Europejskiej, wynikające z kolejnych wdrażanych dyrektyw. Robert 
Matusiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) omówił wyniki badań nad możliwością 
wykorzystania Real Estate Investment Trust jako instrumentu długoterminowego oszczędzania. 
Pierwszy dzień obrad zakończył referat dr. Michała Buszki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu) na temat roli banków w procesie długoterminowego oszczędzania w Polsce. 

Drugi dzień konferencji był równie interesujący jak pierwszy, a rozpoczął go doskonały wy-
kład dr. Michała Gradzewicza (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) na temat zawiłych relacji 
między demografią a polityką pieniężną. Prelegent przedstawił, jakimi kanałami, pośrednio 
i bezpośrednio, demografia wpływa na gospodarkę, oszczędzanie długoterminowe i politykę 
banków centralnych. Zwrócił uwagę, że oszczędności w gospodarce tworzą przede wszystkim 
przedsiębiorstwa, które w obliczu zmian demograficznych mogą zgłaszać mniejszy popyt inwe-
stycyjny, co przekłada się na spadek cen aktywów, niższe stopy procentowe czy niższą inflację.

Prof. dr hab. Irena E. Kotowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PPG-SGH) popro-
wadziła pierwszą z sesji tematycznych przewidzianych na drugi dzień konferencji, obejmującą 
tematykę systemów emerytalnych. Zgromadzeni wysłuchali referatu dr. hab. Filipa Chybalskiego, 
prof. Politechniki Łódzkiej, prezentującego wyniki badań w zakresie adekwatności, efektywności 
i redystrybucji w europejskich systemach emerytalnych. Jako druga wystąpiła dr Edyta Mar-
cinkiewicz (Politechnika Łódzka), która mówiła na temat tendencji w sektorze dobrowolnych 
planów emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tematykę redystrybucji poru-
szyła także Magda Malec (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), która dokonała oszacowania 
redystrybucji wewnątrzpokoleniowej w polskim systemie emerytalnym. Dr Sylwia Pieńkow-
ska-Kamieniecka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) zaprezentowała rozważania 
dotyczące roli i zakresu uczestnictwa pracodawców we wspieraniu długoterminowych oszczęd-
ności emerytalnych.

Kolejna sesja, zatytułowana „Strategie i produkty emerytalne”, pod przewodnictwem 
dr hab. Agaty Adamskiej, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, była okazją do pre-
zentacji referatów dotyczących funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Tematykę tę poruszyli dr Tomasz Jedynak (Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie) w wystąpieniu „Inwestowanie społecznie odpowiedzialne 
jako strategia alokacji oszczędności emerytalnych” oraz Tomasz Orlik (Pioneer Pekao TFI S.A.), 
który przedstawił analizę udziału funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw 
domowych w Polsce oraz omówił perspektywy wykorzystania tych instrumentów w dobro-
wolnych planach emerytalnych. Dr Ewa Wierzbicka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
i dr Agnieszka Pobłocka (Uniwersytet Gdański) analizowały funkcjonowanie ubezpieczeń na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, koncentrując się na ich specyfice i etapie 
rozwoju. Zupełnie inną tematyką zajęła się dr Kamila Bielawska (Uniwersytet Gdański), której 
wystąpienie nosiło tytuł „Skuteczność zachęt fiskalnych w indywidualnych produktach emery-
talnych w Polsce”.

Konferencję dopełniała sesja „Uwarunkowania długoterminowego oszczędzania” prowadzo-
na przez dr. Michała Gradzewicza. Jako pierwsza wystąpiła dr Izabela Zmudzińska (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu), która zaprezentowała wyniki badań mających za przedmiot po-
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stawy Polaków wobec długoterminowego i systematycznego oszczędzania. Kontynuując te 
rozważania, dr Ewa Cichowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) omówiła wybrane de-
terminanty rozwoju rynku długoterminowego oszczędzania w Polsce i wskazała na istotne braki 
w edukacji finansowej polskiego społeczeństwa. Sesja nie byłaby kompletna bez wystąpień 
przedstawicieli instytucji finansowych i publicznych, zaangażowanych w funkcjonowanie rynku 
długoterminowych produktów finansowych. Andrzej Sołdek (CFA) przedstawił uwarunkowania 
strategii inwestycyjnych w fazie dekumulacji oszczędności emerytalnych, a Bartosz Wyżykowski 
(Biuro Rzecznika Finansowego) omówił prawne aspekty zagrożeń funkcjonowania długotermi-
nowych produktów oszczędzania z perspektywy działalności Rzecznika Finansowego. 

Niech podsumowaniem i świadectwem poziomu sprawozdawanego wydarzenia będzie opi-
nia wielu uczestników konferencji, według których, aż „chciało się siedzieć i słuchać każdego 
wystąpienia” (co nie zawsze się zdarza na tego typu imprezach). Należy mieć nadzieję, że orga-
nizatorzy przekształcą tę inicjatywę w wydarzenie cykliczne, co zostało wstępnie zapowiedziane. 
Tymczasem pozostaje oczekiwać na monografię, która ukaże się po konferencji i bazować będzie 
na wygłoszonych referatach. Prezentacje dostępne są na stronie konferencji: www.sgh.waw.pl/
dlugoterminoweoszczedzanie.

Dr Joanna Rutecka, Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 
Polska Grupa Emerytalna SGH (PPG-SGH).
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XV edycja Konkursu Rzecznika Finansowego, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej oraz „Gazety 
Ubezpieczeniowej” na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową 
z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych (Piotr Budzianowski)

Dnia 3 czerwca 2016 r. w siedzibie Rzecznika Finansowego odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród w XV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplo-
mową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. 

Konkurs został zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. W piętnastu edycjach 
Konkursu zgłoszonych zostało ponad 630 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono ponad 245. 
Do XV edycji Konkursu zgłoszono 9 prac doktorskich, 19 prac magisterskich, 3 prace licencjackie 
oraz 13 prac podyplomowych.

Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to m.in.: Szkoła Głów-
na Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet 
Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Akademia Leona Koźmińskiego, 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.

Jury, pod przewodnictwem dr. Stanisława Rogowskiego, złożone z wybitnych przedstawicieli 
nauki ubezpieczeń, oceniało prace w czterech kategoriach. Przyznano pięć nagród w katego-
rii prac doktorskich, cztery w kategorii prac magisterskich, jedną w kategorii prac licencjackich 
oraz jedną w kategorii prac podyplomowych. Ponadto prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczenio-
wej, przewodniczący jury, członkowie jury oraz Związek Banków Polskich przyznali indywidualne 
wyróżnienia za prace, które osiągnęły wysoki poziom i zawierały interesujące ujęcia ważnej pro-
blematyki. 

Poniżej lista nagrodzonych.

W kategorii prac doktorskich:
I miejsce (2 prace � ex aequo) – dr Joanna Iwko za pracę pt. Model oceny jakości usług ubez-
pieczeniowych na polskim rynku, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Ronki-
Chmielowiec na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

oraz
 dr Anna Napiórkowska za pracę pt. Granice ochrony pracownika w razie czasowej niezdol-

ności do pracy z powodu choroby, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Goź-
dziewicza na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
II miejsce (2 prace � ex aequo) – dr Joanna Ceglarska-Jóźwiak za pracę pt. Niezdolność do pra-
cy w powszechnym ubezpieczeniu rentowym, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy 
Bińczyckiej-Majewskiej na Uniwersytecie Łódzkim

oraz 
 dr Filip Przydróżny za pracę pt. Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem, napisaną 

pod kierunkiem dr. hab. Jacka Lisowskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
III miejsce – � dr Tomasz Lasocki za pracę pt. Tytuł do powszechnego ubezpieczenia społecz-
nego jako konstrukcja podmiotowego prawa do zabezpieczenia społecznego, napisaną pod 
kierunkiem prof. dr hab. Inetty Jędrasik-Jankowskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
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W kategorii prac magisterskich: 
I miejsce – � mgr Łukasz Szwedo za pracę pt. Systemy emerytalne w koncepcji państwa dobro-
bytu i ich ewolucja, napisaną pod kierunkiem dr hab. Teresy H. Bednarczyk na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
II miejsce – � mgr Patrycja Kwiek za pracę pt. Ocena nowej metody szacowania rezerw szkód 
brutto – metody double chain-ladder, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka Lisowskiego 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
III miejsce (2 prace � ex aequo) – mgr Karolina Matyjaszczyk za pracę pt. Koncepcje zmian 
systemu emerytalnego w kontekście sytuacji demograficznej w Polsce, napisaną pod kierun-
kiem prof. dr hab. Anieli Dylus na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie

oraz
 mgr Agata Sadowska za pracę pt. Wpływ zakazu różnicowania składek ze względu na płeć 

na wysokość składki w ubezpieczeniach na życie, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka 
Lisowskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W kategorii prac licencjackich:
I miejsce – � Joanna Staniek za pracę pt. Implementacja zasady równości płci w ubezpiecze-
niach gospodarczych, napisaną pod kierunkiem dr Magdaleny Osak na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Poznaniu.

W kategorii prac podyplomowych:
II miejsce – � Dawid Rydzyński za pracę pt. Wybór grupy docelowej a działania w zakresie 
marketingu i public relations towarzystwa ubezpieczeniowego – na przykładzie Concordia 
Polska TUW i WTUŻiR Concordia Capital S.A. w latach 2013–2014, napisaną pod kierunkiem 
dr. Krzysztofa Łyskawy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (pierwszego miejsca nie 
przyznano).

Wyróżnienia indywidualne otrzymały następujące prace i ich autorzy:
Wyróżnienie przewodniczącego jury�  otrzymał Zbigniew Rzepkowski za pracę podyplomo-
wą pt. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w praktyce zakładów ubezpieczeń, napisa-
ną pod kierunkiem prof. dr. hab. Romualda Holly’ego w Szkole Głównej Handlowej.
Wyróżnienie prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej�  otrzymał Wojciech Gałamon 
za pracę magisterską pt. Charakter świadczenia ubezpieczyciela, napisaną pod kierunkiem 
dr hab. Magdaleny Szczepańskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Wyróżnienie jury konkursu�  otrzymała Patrycja Jarus za pracę podyplomową pt. Mediacja 
w ubezpieczeniach gospodarczych, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka Lisowskiego na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Wyróżnienie Związku Banków Polskich�  otrzymała Daria Świderska za pracę magisterską 
pt. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców majątkowych w Polsce, napi-
saną pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Wieteski na Uniwersytecie Łódzkim.

Oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane 
przez wydawnictwa: C.H. Beck i Poltext. 
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Konkurs wsparły finansowo: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, MetLife TU na Życie 
i Reasekuracji S.A., Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, 
Związek Banków Polskich, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Członkom jury, a także instytucjom, firmom i wydawnictwom, jak również wszystkim uczestni-
kom Konkursu, organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Przede wszystkim serdeczne gratulacje należą się laureatom i promotorom nagrodzonych 
i wyróżnionych prac. Składając je, organizatorzy życzą im jednocześnie dalszych sukcesów w pra-
cy naukowej i życiu osobistym.

Zapraszamy do udziału w kolejnej XVI edycji Konkursu (2016/2017). Regulaminy i inne in-
formacje znajdą Państwo na stronie internetowej Rzecznika Finansowego – www.rf.gov.pl 
– w zakładce „Nasze inicjatywy”. 

Mgr Piotr Budzianowski, sekretarz jury.



184



WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Redakcja „Rozpraw Ubezpieczeniowych” przyjmuje do publikacji zarówno materia³y

wczeœniej zamówione, jak równie¿ inne – przes³ane przez autorów bez wstêpnego

uzgodnienia.

Artyku³ naukowy przeznaczony do publikacji w dziale I. „Rozprawy i Artyku³y” oraz

czêœciowo w dziale II. „Inne Opracowania” powinien spe³niaæ wymogi dla tego rodzaju

publikacji (nowe treœci w warstwie opisowej lub/i interpretacyjnej, w³asne wnioski,

uwzglêdnienie dotychczasowych pogl¹dów literatury, propozycje itp.).

Wszystkie teksty kierowane do redakcji powinny zachowywaæ wszelkie wymogi

formalne (stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne) oraz estetykê

formy zewnêtrznej (szczegó³owe informacje zosta³y zawarte w „Instrukcji dla autorów”

dostêpnej na stronie http://www.rf.gov.pl/publikacje/rozprawy-ubezpieczeniowe).

Wszystkie artyku³y publikowane w „Rozprawach Ubezpieczeniowych” podlegaj¹

ocenie przez cz³onków redakcji oraz dwóch niezale¿nych recenzentów. Recenzje

dokonywane s¹ przy zastosowaniu modelu , tj. wzajem-

nego braku informacji dotycz¹cych osób recenzenta i autora tekstu (szczegó³owe

informacje zosta³y zawarte w „Procedurze recenzowania” dostêpnej na stronie

http://www.rf.gov.pl/publikacje/rozprawy-ubezpieczeniowe).

Artyku³ przeznaczony do publikacji w dziale I. – o objêtoœci miêdzy 20 000-40 000

znaków – prosimy przesy³aæ poczt¹ elektroniczn¹. Dopuszczalne s¹, za zgod¹ redakcji,

równie¿ inne wielkoœci, o ile uzasadnione jest to wzglêdami merytorycznymi. Artyku³

powinien byæ podzielony na odpowiednio zatytu³owane rozdzia³y. Do artyku³u nale¿y

do³¹czyæ streszczenie (o objêtoœci do 1500 znaków) w jêzyku polskim i angielskim oraz

s³owa kluczowe (maksymalnie 5 s³ów) a tak¿e krótk¹ informacjê o autorze (personalnia,

stopieñ b¹dŸ tytu³ naukowy wzgl. zawodowy, stanowisko, macierzysta jednostka

naukowa, adres e-mailowy, kontakt telefoniczny). Objêtoœæ tekstów przeznaczonych do

publikacji w pozosta³ych dzia³ach „Rozpraw Ubezpieczeniowych” jest uzgadniana

miêdzy redakcj¹ a autorem.

Autor, przekazuj¹c redakcji tekst, przenosi na wydawcê wy³¹czne prawo do jego

publikacji (prawa autorskie i wydawnicze). Redakcja zastrzega sobie mo¿liwoœæ

dokonywania zmian i skrótów w tekœcie. Przedruk artyku³ów publikowanych

w „Rozprawach Ubezpieczeniowych” wymaga zgody wydawcy, natomiast cytowanie

fragmentów publikacji jest mo¿liwe wy³¹cznie z powo³aniem siê na Ÿród³o, zgodnie

z powszechnie przyjêtymi zasadami cytowania.

W celu przeciwdzia³ania zjawiskom okreœlanym jako „ ” redakcja wymaga

od autorów ujawnienia wk³adu poszczególnych osób w powstanie publikacji. Autorzy

publikacji s¹ zobowi¹zani do poinformowania redakcji o podmiotach, które przyczyni³y

siê do powstania publikacji, ewentualnym wk³adzie merytorycznym, finansowym

oœrodków naukowo-badawczych itp. (szczegó³owe informacje zamieszczone s¹ na

stronie http://www.rf.gov.pl/publikacje/rozprawy-ubezpieczeniowe).
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