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Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem 
– wyniki badań

Filip PRZYDRÓŻNY1

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

Streszczenie. Głównym celem opracowania jest sprawdzenie hipotezy badawczej, ja-
koby istniała luka komunikacyjna wynikająca z ubytku w sposobie zarządzania komu-
nikacją zakładu ubezpieczeń z otoczeniem. Analiza odpowiedzi respondentów pozwala 
na pozytywną weryfikację hipotezy. Do najważniejszych determinantów przemawia-
jących za zweryfikowaniem hipotezy o istnieniu ubytków w zarządzaniu komunikacją 
ubezpieczeniową należą: brak jakiejkolwiek reakcji zakładów ubezpieczeń na przesła-
ną ankietę oraz list intencyjny (58% zakładów ubezpieczeń), struktura organizacyjna 
zakładów ubezpieczeń (60% zakładów ubezpieczeń nie posiada w swojej strukturze 
departamentów ze słowem „komunikacja” w nazwie), rozkład zasobów na komuni-
kację – respondenci wykazali niedobór zasobów (czas, pieniądz) przeznaczanych na 
komunikację z otoczeniem, podejście do współpracy z otoczeniem, brak stosowania 
narzędzi wyceny korzyści z prowadzenia kompleksowego zarządzania komunikacją 
(75% zakładów ubezpieczeń), sposób zarządzania komunikacją, podejście ubezpieczy-
cieli do barier rozwoju komunikacji, brak systemowych procedur komunikacyjnych 
w zakładzie ubezpieczeń oraz niewłaściwy monitoring mediów.

Słowa kluczowe: komunikacja, ubezpieczenia, interesariusze, usługi finansowe, system 
komunikacyjny.

Kody JEL: G22, M30.

1. Wprowadzenie

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i na świecie staje się dla jego strony podażowej 
coraz bardziej wymagający. Nie wystarczy – jak jeszcze kilka lat temu – stworzyć pa-
kietu ubezpieczeń, odpowiednio wynagrodzić agenta i wprowadzić produkt na rynek. 
W ostatnich latach zakłady ubezpieczeń w Polsce w najpopularniejszych produktach 
ubezpieczeniowych (ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, ubez-
pieczenia inwestycyjne) raczej obniżały jakość rynku, konkurując tylko i wyłącznie 
ceną oraz wypłacaną pośrednikom prowizją. Nie jest to jednak rozwiązanie dobre na 

1 Kontakt z autorem: Filip Przydróżny, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Aleja 
Niepodległości 10, Poznań, Polska, e-mail: filip.przydrozny@gmail.com. Artykuł stanowi syntezę części 
pracy dysertacyjnej autora, dotyczącej badania komunikacji zakładu ubezpieczeń z otoczeniem. 
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dłuższą metę i dlatego należy poszukiwać źródeł sukcesu na innych polach działal-
ności ubezpieczeniowej. Jednym z kluczowych elementów długookresowej strategii 
zakładów ubezpieczeń powinna stać się komunikacja z otoczeniem. Każdy zakład 
ubezpieczeń poprzez swoich pracowników, pośredników, procedury i produkty wysyła 
codziennie tysiące komunikatów. Rzecz w tym, że nie zawsze są one w pełni kontro-
lowane oraz zgodne z długofalowymi celami wizerunkowymi i strategicznymi. W li-
teraturze krajowej i światowej brakuje opracowań łączących naukę o ubezpieczeniach 
z komunikacją biznesową. A przecież powstała potrzeba połączenia tych dwóch do 
tej pory odrębnych bytów. Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem stanowi 
ogromną szansę, a zarazem może być potężnym zagrożeniem dla długoterminowego, 
stabilnego rozwoju. W opisywanej branży jest ona jeszcze ważniejsza niż w przypadku 
innych gałęzi gospodarki, ponieważ świat ubezpieczeń oparty jest na zaufaniu i reputa-
cji. Bez nich zakład ubezpieczeń nie może funkcjonować. 

Współczesne wyzwania stojące przed interesariuszami rynku usług finansowych 
wskazują, iż dialog i budowanie długoletnich relacji to kluczowy katalizator dalszego 
postępu. Jak wskazuje J. Przyłuska2, warunkiem niezbędnym funkcjonowania rynku 
ubezpieczeń jest świadomość ubezpieczeniowa determinowana przez wiedzę, do-
świadczenie i cele, które posiada każdy z podmiotów obecnych na rynku. Jednocześnie 
bardzo istotne jest, by każdy z uczestników rynku prawidłowo rozumiał swoją na nim 
obecność oraz rolę i strategiczny cel3. Nie jest możliwy wzrost szeroko rozumianej 
świadomości ubezpieczeniowej, a także zrozumienia ról, jakie odgrywają składowe 
elementy rynku, bez rozwoju komunikacji. Szczególnie przy subiektywizmie postrze-
gania przez konsumentów stopnia realizacji ryzyka ubezpieczeniowego4.

W konsekwencji po zaakceptowaniu poglądu, że komunikacja z otoczeniem stała się 
dla rynku usług finansowych jednym z głównych czynników stabilności oraz rozwo-
ju, należałoby rozpocząć studia nad tym zagadnieniem, aby sprawdzić, w jaki sposób 
zakłady ubezpieczeń aktualnie zarządzają tym obszarem w swoich organizacjach. Stąd 
decyzja autora niniejszego opracowania o przeprowadzeniu badań przedmiotowego za-
gadnienia wśród podażowej części polskiego rynku ubezpieczeniowego. 

2. Badania komunikacji zakładów ubezpieczeń z otoczeniem – uwagi wstępne

Ankietę przygotowano dla wszystkich zakładów ubezpieczeń działających w Polsce, 
z wyłączeniem tych funkcjonujących jako główny oddział lub oddział spółek zagra-
nicznych. Przeznaczona była dla osób odpowiedzialnych w zakładzie ubezpieczeń za 

2 J. Przyłuska, Rozwój lokalnego rynku ubezpieczeń na życie w świetle czynników społeczno-ekonomicz-
nych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 75.
3 Autorka, z racji tematyki swojego opracowania odnosi się do ubezpieczeń na życie (dział I załącznika 
do ustawy o działalności ubezpieczeniowej), jednak z całą odpowiedzialnością można tę opinię odnieść do 
pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (dział II).
4 A. Śliwiński, Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność ubezpieczeń na ży-
cie. Ryzyko-Popyt-Zysk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 163.

F. Przydróżny
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komunikację z otoczeniem. Jest to na przykład dyrektor do spraw komunikacji w biu-
rze komunikacji i promocji.

Kluczowym zagadnieniem był wybór odpowiedniej techniki i metody zbierania da-
nych. Z uwagi na optymalizację kilku istotnych czynników (były to m.in. koszt badania, 
dostęp do jednostek badawczych, eliminacja błędu ankietera oraz opór respondentów 
przed udzielaniem bezpośrednich informacji), zdecydowano się na przesłanie ankiety 
pocztą oraz, w dalszej kolejności (w odniesieniu do ubezpieczycieli, którzy nie odpo-
wiedzieli na ankietę), kontakt mailowy i telefoniczny. Dodatkowo – w celu maksy-
malnej skuteczności w uzyskiwaniu odpowiedzi – zdecydowano również o załączeniu 
pisma przewodniego. Podkreślono w nim m.in. cel i anonimowość ankiety oraz plano-
wane wyłącznie zbiorcze przedstawienie wyników w publikowanych opracowaniach. 
Cały proces, od tworzenia zarysów ankiety aż po zebranie i analizę danych zwrotnych, 
został przeprowadzony zgodnie z zasadami rzetelnych opracowań5.

Proces zbierania danych był żmudny i bardzo utrudniony. Niestety, środowisko za-
kładów ubezpieczeń jest niezwykle hermetyczne. Z tego powodu proces gromadzenia 
informacji zwrotnych zajął prawie dwa lata6 i składał się z kilku powtarzających się eta-
pów, obfitując w rozmaite formy i sposoby docierania do respondentów7. Ostatecznie 
jednak udało się uzyskać informacje zwrotne od tylu ubezpieczycieli, by móc stwier-
dzić, iż pozyskano dane z ponad połowy rynku ubezpieczeniowego – liczonego zarów-
no w dziale I, jak i w dziale II. Oznacza to, że zawarte w artykule wyniki skumulowane 
reprezentują badane zjawisko w odniesieniu do kilkudziesięciu zakładów ubezpieczeń, 
generujących kilkadziesiąt miliardów złotych składki przypisanej brutto, co niewątpli-
wie podnosi wiarygodność oraz prestiż przeprowadzonych badań8. Sprawdzenie hipo-
tezy badawczej odbyło się poprzez analizę materiału źródłowego uzyskanego od re-
spondentów, pozwalającego na ocenę wszystkich niezbędnych elementów i narzędzi 
skutecznego zarządzania. Jeżeli bowiem luka w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem 

5 Por. przykładowo źródła informacji i sposób analizy uzyskanych informacji: W. Dryl, Audyt marketin-
gowy, CeDeWu, Warszawa 2010; uproszczona klasyfikacja metod zbierania danych: S. Kaczmarczyk, 
Zastosowanie badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, 
Warszawa 2007; procesy i instrumenty pomiarowe, przedmiot pomiaru, skale i poziomy pomiaru, proce-
dura wiarygodności pomiaru, miejsce kwestionariusza w procesie badawczym, a także ogólna klasyfikacja 
rodzajów pytań kwestionariuszowych: idem, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, War-
szawa 2011, s. 109, 114–117, 132, 138, 140; analiza stanu wyjściowego, zastosowanie badań ankietowych 
w ocenie wyników: K. Wojcik Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2005, 
s. 295–316; system badań marketingowych: P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 128–141.
6 Pierwsze ankiety zostały wysłane do respondentów w październiku 2012 r., a ostatnią wypełnioną ankie-
tę autor otrzymał w czerwcu 2014 r. 
7 Skomplikowany i wymagający był również proces dojścia do ostatecznego kształtu ankiety. Ze względu 
na interdyscyplinarność zagadnienia i aspekt łączenia działalności ubezpieczeniowej z marketingową oraz 
publicystyczną należało uwzględnić kilka źródeł opiniotwórczych. Dlatego ankietę budowano w oparciu 
o poglądy i wiedzę pracowników jednostek reprezentujących Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (były 
to: Katedra Ubezpieczeń, Katedra Badań Rynku i Usług oraz Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public 
Relations), jak i praktyków rynkowych (badania pilotażowe). 
8 Przy ocenie wiarygodności uzyskanego materiału źródłowego wykorzystano cztery, znane z literatury 
statystycznej kryteria: reprezentatywność, jednorodność, zupełność oraz wiarygodność, por. S. Borowski, 
Kryteria oceny źródeł statystycznych, „Studia Źródłoznawcze” t. X (1965), s. 16.

Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem – wyniki badań
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istnieje, to uwidacznia się w co najmniej jednym z atrybutów zarządzania: definicji ob-
szaru, który ma być zarządzany, wyznaczeniu osób i departamentów odpowiedzialnych 
za zarządzanie, przygotowaniu niezbędnych zasobów oraz posiadaniu narzędzi realiza-
cji każdego z elementów właściwego zarządzania. Analiza cząstkowych, poszczegól-
nych elementów zarządzania pozwala na osiągnięcie podstawowego celu opracowania, 
tj. sprawdzenie hipotezy badawczej. Jeżeli którekolwiek z powyższych kryteriów nie 
jest spełnione, to istnieje zjawisko ubytku w zarządzaniu opisywanym zjawiskiem. 

3. Badania komunikacji zakładów ubezpieczeń z otoczeniem – weryfikacja

Liczba zakładów ubezpieczeń, które odpowiedziały na ankietę, oraz ich udział w ryn-
ku, choć dalekie od potencjału, jednak stanowią o wiarygodności uzyskanych wyników. 
Decydują o tym dwa czynniki. Po pierwsze, udział zakładów w rynku przekroczył 50% 
i w związku z tym przeanalizowano sposób prowadzenia komunikacji większości polskie-
go rynku ubezpieczeniowego9. Bardzo istotny jest także drugi czynnik. Można bowiem 
zinterpretować brak reakcji zakładów ubezpieczeń (58% zakładów ubezpieczeń z udzia-
łem w rynku na poziomie 35%) jako lukę komunikacyjną. Jeżeli bowiem otoczeniem za-
kładu ubezpieczeń jest również otoczenie lokalne – w tym szkolnictwo i uczelnie wyższe 
– to brak odpowiedzi na oficjalne zapytanie10 należy uznać za pewnego rodzaju ubytek 
w prowadzeniu komunikacji ze swoimi interesariuszami, co z kolei stanowi podstawę do 
pozytywnej weryfikacji głównej hipotezy, że istnieje ubytek w sposobie zarządzania ko-
munikacją zakładu ubezpieczeń z otoczeniem. Paradoksalnie zatem, przedmiot badania 
(komunikacja ubezpieczeniowa) i hipoteza opracowania pozwalają w tym aspekcie na 
realizację założonego celu nawet wobec tych badanych jednostek, które nie wykazały ja-
kiejkolwiek aktywności komunikacyjnej. Z tego powodu zakłady ubezpieczeń, które nie 
odpowiedziały na ankietę, stanowią również źródło poznawcze11. Nie może to być jednak 
źródło jedyne, a prawdziwą wartość stanowi rozkład odpowiedzi zakładów ubezpieczeń. 
Można założyć, iż warunek konieczny braku ubytku komunikacyjnego został spełniony 
(odpowiedź na ankietę została wysłana), ale weryfikacji pozostałych warunków dokonać 
należy poprzez analizę zebranych danych, co następuje w dalszej części artykułu.

Warto podkreślić, iż na ankietę komunikacyjną odpowiedziało 26 zakładów ubezpie-
czeń reprezentujących 65% udziału w rynku, mierzonego składką przypisaną brutto. 
Dzięki materiałowi źródłowemu uzyskanemu w ramach badania sposobu komuniko-
wania się zakładów ubezpieczeń z otoczeniem dokonano zweryfikowania hipotezy. 
Oznacza to, że istnieje luka komunikacyjna wynikająca z ubytku w sposobie zarządza-
nia komunikacją zakładów ubezpieczeń z otoczeniem. Jako punkt wyjścia do oceny 

9 Warto podkreślić, iż zakłady ubezpieczeń objęte badaniem generowały w 2013 r. ponad 37 mld zł składki 
przypisanej brutto (http://www.knf.gov.pl). Te dane pokazują skalę badań, nawet mimo niepełnego udziału 
w rynku przeanalizowanych systemów komunikacyjnych (dostęp: 01.06.2014). 
10 Te spośród zakładów ubezpieczeń, które nie zdecydowały się na odpowiedź, nie skomunikowały się 
ani z Katedrą Ubezpieczeń Gospodarczych, ani z autorem badania w celu przekazania informacji o braku 
możliwości współpracy w przedmiotowym zakresie.
11 Jednocześnie powyższy pogląd może budzić pewne kontrowersje. Z tego powodu nie będzie traktowany 
jako samodzielne źródło weryfikacji hipotezy o ubytkach komunikacyjnych w zakładach ubezpieczeń.
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hipotezy założono, iż w procesie skutecznego zarządzania jakimkolwiek procesem czy 
obszarem muszą zostać spełnione łącznie cztery warunki:

obszar, który ma być zarządzany, jest zdefiniowany,––
osoby odpowiedzialne za zarządzanie danym obszarem są wyznaczone,––
odpowiednie zasoby są przygotowane i pozostają do dyspozycji,––
narzędzia realizacji każdego elementu właściwego zarządzania (w tym weryfikacji ––
realizacji celów) są dostępne. 

Jeżeli zatem którekolwiek z powyższych kryteriów nie jest spełnione, to można po-
wiedzieć, iż występuje ubytek w procesie zarządzania badanym obszarem. Analiza wy-
ników odpowiedzi respondentów wykazała, że praktycznie w każdym z tych elemen-
tów istnieje pewnego rodzaju deficyt. 

Do najważniejszych determinantów przemawiających za zweryfikowaniem hipotezy 
o istnieniu ubytków w zarządzaniu komunikacją ubezpieczeniową należą:

3.1. Brak jakiejkolwiek reakcji zakładów ubezpieczeń

Na przesłaną ankietę oraz list intencyjny nie odpowiedziało 35 zakładów ubezpie-
czeń z udziałem w rynku wynoszącym 35% (wykres nr 1). 

Wykres nr 1. Udział w rynku zakładów ubezpieczeń, które odpowiedziały na ankietę 
komunikacyjną 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w latach 2012–2014.

3.2. Struktura organizacyjna zakładów ubezpieczeń

50%12 zakładów ubezpieczeń nie posiada w swojej strukturze stanowiska ze słowem 
„komunikacja” w nazwie. Jeżeli chodzi o departament (biuro) ze słowem „komunika-
12 Ilekroć autor w dalszej części opracowania, omawiając wyniki, będzie podawał określone wartości pro-
centowe, będą się one odnosiły do zakładów ubezpieczeń, które odpowiedziały na ankietę. Oznacza to 
przykładowo, że 50% zakładów ubezpieczeń (spośród tych, które odpowiedziały na ankietę) nie posiada 
w swojej strukturze stanowiska ze słowem „komunikacja” w nazwie. Nie jest bowiem możliwe odnie-
sienie się w badanych kwestiach do części rynku reprezentowanej przez zakłady ubezpieczeń, które na 
ankietę nie odpowiedziały. 

Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem – wyniki badań
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cja” w nazwie, to tylko w 41% zakładów ubezpieczeń takie występują (wykres nr 2 
i nr 3). Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że bardzo utrudnione jest 
optymalne prowadzenie komunikacji, jeżeli w ramach struktur organizacyjnych nie 
występują komórki i osoby odpowiedzialne za to zagadnienie.

Wykres nr 2. Czy w Pani/Pana zakładzie ubezpieczeń występuje/ą dział/biuro/a, które 
mają w nazwie słowo „komunikacja”?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w latach 2012–2014.

Wykres nr 3. Czy w Pani/Pana zakładzie ubezpieczeń występuje/ą stanowisko/a, które 
mają w nazwie słowo „komunikacja”?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w latach 2012–2014.

3.3. Rozkład zasobów na komunikację

Respondenci wykazali niedobór zasobów (czas, pieniądz) przeznaczanych na komu-
nikację z otoczeniem. Ubytek, który uwidaczniał się w różnicy pomiędzy rzeczywi-
stym rozkładem zasobów a rozkładem pożądanym (takim, jaki w opinii menedżerów 
powinien w ich miejscu pracy występować), został stwierdzony w stosunku do każdej 
grupy interesariuszy. Respondenci wskazywali – w skali od 1 do 5 – ile czasu i pie-
niędzy ubezpieczyciel poświęca realnie na komunikację z poszczególnymi grupami 

F. Przydróżny
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interesariuszy, a ile powinien przeznaczać. Różnica łączna (ubytek) w rozkładzie po-
między wartościami pożądanymi i rzeczywistymi wyceniona została na 6,6 pkt. O tyle 
więcej środków zakłady ubezpieczeń chciałyby przeznaczyć na komunikację. Benefi-
cjentami tej zmiany byliby głównie pracownicy i klienci (zwiększenie o 0,9 pkt.13) oraz 
media (zwiększenie o 0,8 pkt.). Po drugiej stronie krzywej zróżnicowania pomiędzy 
stanem faktycznym a pożądanym są grupy otoczenia, które po uwzględnieniu opinii 
respondentów zyskałyby najmniej dodatkowych zasobów komunikacyjnych (instytu-
cje państwowe oraz konkurencja – wzrost o 0,1 pkt.)14. Pożądany rozkład nakładów 
komunikacyjnych został przedstawiony na wykresie nr 4.

Wykres nr 4. Pożądany rozkład nakładów komunikacyjnych na grupy otoczenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w latach 2012–2014.

3.4. Kluczowe determinanty współpracy z otoczeniem

Zdaniem respondentów odpowiedzialnych za komunikację w zakładzie ubezpieczeń 
najważniejsze dla otoczenia są kwestie finansowe. Natomiast budowanie relacji tylko 
dla jednej grupy otoczenia (pośredników) stanowiło istotną zmienną i wyniosło 35%. 
W przypadku pozostałych interesariuszy w większości wskazywane były kwestie fi-
nansowe oraz jakość oferty, a budowanie relacji rzadko było wskazywane jako najważ-
niejsze zdaniem respondentów (odpowiednio w przypadku pracowników 18% głosów, 
natomiast dla klientów, akcjonariuszy i konkurentów było to 12%). Nie jest możliwe 
budowanie długotrwałych więzi z otoczeniem, opartych na właściwych modelach za-
rządzania komunikacją, jeżeli osoby odpowiedzialne za te więzi nie wierzą w istotną 
rolę tej aktywności. Determinanty współpracy z otoczeniem przedstawiono na wykre-
sach nr 5–9.

13 Inaczej ubytek – luka pomiędzy stanem pożądanym a faktycznym wynosząca 0,9 pkt.
14 Nieznaczne różnice pomiędzy poszczególnymi wynikami są rezultatem zastosowanych zaokrągleń.

Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem – wyniki badań
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Wykres nr 5. Determinanty współpracy z otoczeniem – pracownicy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w latach 2012–2014.

W przypadku pracowników (wykres nr 5) respondenci wskazywali głównie na rozwój 
(41%) i wynagrodzenie (41%). Niski wynik osiągnęły natomiast relacje z pracodaw-
cą (18%). Jak się zdaje, rozkład ten mógłby być rozłożony bardziej proporcjonalnie. 
Pozytywny natomiast z pewnością jest fakt, że na pierwszym miejscu nie znalazło się 
wynagrodzenie. W odniesieniu do budowania ścieżki kariery (rozwój) i dobrej atmos-
fery w miejscu pracy (relacje z zakładem ubezpieczeń) komunikacja ma bowiem dużo 
więcej do zaoferowania.

Wykres nr 6. Determinanty współpracy z otoczeniem – klienci

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w latach 2012–2014.

W odniesieniu do kolejnej badanej grupy otoczenia – klientów – rozkład był zbli-
żony do zaobserwowanego dla pracowników (wykres nr 6). Dwie kategorie zebrały 
łącznie 88% głosów: jakość oferty (47%) oraz cena ubezpieczenia (41%). Tylko dla 
12% respondentów najważniejsze są relacje. Wynik ten jest niepokojący. Osoby od-
powiedzialne za kształtowanie komunikacji powinny pozytywnie zapatrywać się na 
budowanie – dzięki procesom, którymi zarządzają – długotrwałych więzi i relacji 
z klientami. Bardzo trudno jest budować wysokospecjalistyczne i jakościowe progra-
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my komunikacyjne, jeżeli strategia funkcjonowania na rynku bazuje tylko na cenie za 
usługę. Nie ma co jednak ukrywać, iż wynik uzyskany w badaniu jest zbieżny z sytu-
acją rynkową. W ubezpieczeniowej rzeczywistości biznesowej być może jest nawet 
gorzej. Optymistyczne byłoby bowiem założenie, że argument ceny odpowiada jakości 
oferty. Bez wątpienia jednak tak niski wynik kategorii relacji może być źródłem po-
tencjalnych ubytków komunikacyjnych, z którymi zmagają się współcześnie zakłady 
ubezpieczeń.

Wykres nr 7. Determinanty współpracy z otoczeniem – konkurenci

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w latach 2012–2014.

Dominacja kategorii finansowych została potwierdzona dla konkurentów (wykres 
nr 7). Respondenci przeznaczyli prawie połowę głosów na wysokość składek ubezpie-
czeniowych (47%). Niewiele mniej (41%) przydzielono jakości oferty. Ponownie zde-
cydowanie najgorzej wypadły relacje (12%) – co akurat dla tego elementu otoczenia 
zakładu ubezpieczeń jest zrozumiałe. W oderwaniu od celów i przedmiotu zaintereso-
wań artykułu można wspomnieć o wysokim rezultacie jakości oferty (poziom zbliżony 
do klientów). Jeśli zestawi się wszystkie grupy otoczenia, które w tym aspekcie były 
przedmiotem badań, dostrzec można lukę w istotności kategorii jakości oferty pomię-
dzy konkurencją i klientami (dla których jakość jest istotna) a pośrednikami (brak zain-
teresowania jakością ubezpieczenia). Jest to konkluzja interesująca, która wymagałaby 
pogłębionych analiz.

W opinii respondentów pośrednicy są odmiennym rodzajem otoczenia w porównaniu 
z klientami i pracownikami (wykres nr 8). Z jednej strony wzrasta w tej grupie rola pro-
wizji15 (53%), z drugiej rośnie również udział tak pożądanej z punktu widzenia przed-
miotu opracowania, relacji z zakładem ubezpieczeń (35%) Ofiarą tych wzrostów jest 
jakość produktów oferowanych przez zakład ubezpieczeń (12%). Silna wiara w pro-
wizję, żywiona przez menedżerów odpowiedzialnych przede wszystkim za relację16, 
15 Pojęcie prowizji jest w tym aspekcie traktowane umownie. W przypadku np. brokerów chodzi oczywi-
ście o kurtaż. 
16 Należy jednak zauważyć, że komunikacja nie może wyłącznie być traktowana jako funkcja budowania 
dobrych relacji w otoczeniu. Ma ona znacznie szersze pole aktywności. Wszak również cenę czy prowizję 
należy zakomunikować otoczeniu. 

Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem – wyniki badań
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budzi obawy. Pozytywnym bodźcem jest stosunkowo dobry wynik kategorii relacji, 
natomiast zastanawia niski wynik jakości oferty. Zaskakujące jest bowiem przekona-
nie, że dla osób sprzedających czy oferujących usługi ubezpieczeniowe nie ma znacze-
nia ich jakość. Wydaje się, że dla optymalizacji rynkowej lepsze byłoby równomierne 
rozłożenie poszczególnych kategorii.

Wykres nr 8. Determinanty współpracy z otoczeniem – pośrednicy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w latach 2012–2014.

W przypadku akcjonariuszy diagnoza jest bezkompromisowa (wykres nr 9). 76% re-
spondentów uznało za najważniejszy czynnik finansowy. Na pozostałe dwie kategorie 
przypadła jedna czwarta głosów (12% jakość oferty i 12% relacje). Wynik kategorii 
relacji jest niepokojąco niski – ponownie uwidacznia się pewnego rodzaju luka ko-
munikacyjna w tym obszarze. Bez relacji trudno jest rozmawiać o długookresowych 
planach. Myślenie wyłącznie przez pryzmat wyników finansowych stwarza trudności 
w budowaniu projektów o dłuższym horyzoncie czasowym, które w krótkim okresie 
generują wyłącznie koszty. Zastanawia także niski wynik jakości oferty, podobnie jak 
to miało miejsce w przypadku pośredników.

Wykres nr 9. Determinanty współpracy z otoczeniem – akcjonariusz

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w latach 2012–2014.
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3.5. Stosowanie narzędzi wyceny korzyści z prowadzenia 
kompleksowego zarządzania komunikacją

Tylko 22% zakładów ubezpieczeń (spośród tych, które odpowiedziały na ankietę) 
stosuje jakiekolwiek narzędzia wyceny korzyści z komunikacji. Jednocześnie żaden 
z zakładów nie posiada kompleksowego sposobu tejże wyceny. Jest to jeden z najbar-
dziej istotnych elementów pozwalających na dostrzeżenie luki komunikacyjnej. Nie 
można bowiem w pełni zarządzać czymś, czego nie da się zweryfikować pod kątem 
wpływu na funkcjonowanie całej organizacji. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczą-
ce oceny wpływu komunikacji z otoczeniem na wyniki finansowe zakładu zaprezento-
wano na wykresie nr 10.

Wykres nr 10. Czy w Pani/Pana zakładzie ubezpieczeń dokonuje się oceny wpływu ko-
munikacji z otoczeniem na wyniki finansowe?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w latach 2012–2014.

3.6. Determinanty zarządzania komunikacją

Dla większości respondentów nie ma bezpośredniego przełożenia zarządzania ko-
munikacją w badanym obszarze na wyniki finansowe (takiej odpowiedzi przydzielono 
tylko 2,9 pkt. na 5 możliwych, co było najgorszym wynikiem ze wszystkich zapropo-
nowanych korzyści z zarządzania komunikacją w zakładzie ubezpieczeń).

Wykres nr 11. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat zarządzania komunikacją?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w latach 2012–2014.

Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem – wyniki badań
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Jeżeli osoby zarządzające w zakładzie ubezpieczeń budową systemów komunikacyj-
nych nie widzą bezpośredniego związku pomiędzy tym, co robią, a wynikami finan-
sowymi pracodawcy, to można mówić o ubytku komunikacyjnym i w konsekwencji 
pewnej marginalizacji tego zagadnienie w całości organizacji. Rozkład odpowiedzi 
przedstawiono na wykresie nr 11. 

3.7. Bariery rozwoju komunikacji

Paradoksalnie opinia większości menedżerów (72%), że nie występuje bariera rozwo-
ju komunikacji, będąca wynikiem braku departamentów i stanowisk odpowiedzialnych 
w zakładzie ubezpieczeń za komunikację (posiadających w swoich nazwach słowo „ko-
munikacja”), pozwala na zweryfikowanie hipotezy o istnieniu ubytków komunikacyj-
nych w tym aspekcie. Jeżeli bowiem nie powstaną w ramach zakładów ubezpieczeń 
komórki odpowiedzialne wyłącznie za komunikację – i to z każdą grupą otoczenia, a nie 
jedną wybraną – trudno będzie mówić o kompleksowej komunikacji ubezpieczeniowej. 
Będzie ona raczej składową komunikacji poszczególnych działów z wybranymi grupa-
mi otoczenia, bez wspólnej wizji, a często nawet ze sprzeczną polityką. Rozkład odpo-
wiedzi na pytanie dotyczące barier rozwoju komunikacji prezentuje wykres nr 12.

Wykres nr 12. Które z podanych niżej barier rozwoju komunikacji występują w Pani/
Pana zakładzie ubezpieczeń? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w latach 2012–2014.

3.8. Procedury komunikacyjne w zakładzie ubezpieczeń

Mimo iż 78% zakładów ubezpieczeń (spośród tych, które odpowiedziały na an-
kietę) stosuje procedury komunikacyjne, praktycznie żaden z nich nie wskazał na 
kompleksową procedurę (strategię) komunikacyjną z otoczeniem. Stąd wniosek, że 
żaden nie stworzył pełnego systemu komunikacji bazowej17, który stanowiłby pew-
17 Autor rozwija to pojęcie w swojej dysertacji dotyczącej komunikacji zakładu ubezpieczeń z otoczeniem.
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nego rodzaju rdzeń kontaktu z otoczeniem. Rozkład odpowiedzi na pytanie o stoso-
wane w zakładzie ubezpieczeń procedury komunikacyjne zaprezentowano na wy-
kresie nr 13.

Wykres nr 13. Czy w Pani/Pana zakładzie ubezpieczeń stosowane są unormowane i for-
malne procedury, które wpływają na proces komunikacji z otoczeniem?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w latach 2012–2014.

3.9. Monitoring mediów

Mniej istotnym elementem umożliwiającym sprawdzenie hipotezy może być kwestia 
podejścia ubezpieczycieli do monitoringu mediów. Cały czas nie wszystkie zakłady 
ubezpieczeń stosują takie narzędzia (12% zakładów ubezpieczeń, które odpowiedziały 
na ankietę, nie prowadzi monitoringu mediów). Te, które nie monitorują informacji 
w mediach o sobie czy o konkurencji, z pewnością posiadają – świadomie lub nie – 
lukę komunikacyjną w kontakcie z otoczeniem. Rozkład odpowiedzi na pytanie o mo-
nitoring mediów zaprezentowano na wykresie nr 14.

Wykres nr 14. Czy Pani/Pana zakład ubezpieczeń prowadzi kompleksowy i cykliczny 
monitoring mediów? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych przez autora w latach 2012–2014.
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Dla zachowania obiektywizmu oceny należy również podkreślić te elementy odpo-
wiedzi, które wskazywałyby na pełne zrozumienie potrzeb i korzyści wynikających 
z zarządzania komunikacją. Należą do nich: prawidłowa diagnoza możliwości wyni-
kających z komunikacji zakładu ubezpieczeń z otoczeniem, świadomość kluczowych 
cech procesu komunikacyjnego w kontekście budowania korzyści dla inicjatora kon-
taktu, posiadanie procedur i kanałów komunikacyjnych dla wybranych grup otoczenia 
(np. pracowników czy pośredników ubezpieczeniowych).

Warto podkreślić, iż weryfikacja hipotezy dokonana była na zagregowanych warto-
ściach uzyskanych od wszystkich ubezpieczycieli, którzy odpowiedzieli na ankietę. 
Natomiast w poszczególnych indywidualnych przypadkach ubytek komunikacyjny był 
mniejszy bądź większy od średniej rynkowej. Nie było jednak respondenta, u którego 
nie stwierdzono by co najmniej jednej ze wskazanych wcześniej przyczyn istnienia 
luki w zarządzaniu komunikacją. Stąd weryfikacja hipotezy może zostać rozszerzona 
w większym lub mniejszym stopniu na każdy zakład ubezpieczeń. 

4. Podsumowanie

W okresie kryzysu zaufania do szeroko rozumianych instytucji finansowych zarzą-
dzanie komunikacją z otoczeniem staje się determinantą kreowania wartości dodanych 
dla interesariuszy organizacji. Przyszłość całego rynku i jego poszczególnych elemen-
tów w sytuacji, gdy liczba potencjalnych scenariuszy rozwoju sytuacji w otoczeniu 
zaczyna się multiplikować18, w znacznym stopniu jest nierozpoznana. Z kolei prowa-
dzenie dobrej komunikacji pozwala na budowanie otoczenia, które będzie niewrażli-
we na negatywne zmiany. Dzięki wypracowaniu dobrych relacji zakład ubezpieczeń 
przejdzie przez perturbacje wewnętrzne i zewnętrzne bez szwanku. Należy bowiem 
pamiętać, iż złe relacje są możliwe do utrzymania jedynie wówczas, gdy na rynku 
panuje koniunktura i brak jest istotnych problemów. Natomiast jakikolwiek kryzys czy 
wyzwanie rynkowe dla ubezpieczyciela, który nie dba o swoje relacje z każdym ele-
mentem otoczenia, może stać się przyczyną porażki i uniemożliwić realizację celów 
statutowych.

Od kilku lat rynek usług finansowych boryka się z kryzysem. W nauce i mediach 
trwa spór o to, czym jest kryzys finansowy i czy aktualnie rzeczywiście występuje on 
w gospodarkach na całym świecie lub jego części. Bez względu na sposób kategory-
zowania dekoniunktury i destabilizacji rynku usług finansowych należy podkreślić, 
iż jest on bardzo wrażliwy wizerunkowo. Oznacza to, że instytucje finansowe, jako 
podmioty najwyższego zaufania publicznego, żyją z tego, że są wiarygodne, a każda 
próba podważenia tego zaufania i wiarygodności jest dużym zagrożeniem nie tylko 
dla danej instytucji, ale także całej branży. Komunikacyjny system naczyń połączo-
nych w ubezpieczeniach, będących przykładem usługi finansowej, jest odczuwalny. 
Zła opinia o jednym towarzystwie ubezpieczeniowym jest negatywną wiadomością 
również dla konkurencji. Społeczeństwo bowiem rzadko zapamiętuje nazwę ubezpie-
czyciela, zawsze jednak pamięta o złych impulsach, jakie dotarły na temat ubezpieczeń 

18 Por. A. Lubowski, Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?, Znak, Kraków 2013, s. 234.
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jako takich. Bez względu na to, jak zostanie zdefiniowana bieżąca sytuacja na rynkach 
wewnętrznych (krajowych) i międzynarodowych (globalnych), należy zauważyć, iż 
z jednej strony przyczyn kryzysu, a z drugiej – jego skutków, można szukać w ekono-
mii behawioralnej19, biorąc pod uwagę czynniki psychologiczne20. Jeżeli współczesne 
zakłócenia funkcjonowania gospodarek konkurencyjnych rozpoczęte w Stanach Zjed-
noczonych są ściśle związane z behawioralnym podejściem do podejmowania decyzji 
biznesowych i konsumenckich, to jednym ze skutków destabilizacji musi być również 
powszechna utrata zaufania do podmiotów i instytucji prowadzących działalność go-
spodarczą i nastawionych na osiąganie zysku. Jeżeli z kolei ubezpieczyciele działający 
w takim otoczeniu chcą wygrać z konkurencją i zdobyć zaufanie otoczenia, muszą 
prowadzić aktywną i prawidłowo zarządzaną politykę komunikacyjną.

Przedsiębiorstwa, które nie poświęcają wystarczającej uwagi budowaniu relacji 
z otoczeniem, często nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób tracą to, co jest głównym 
celem dla ich akcjonariuszy i władz – możliwość zwiększania wartości całej organiza-
cji21.

Poruszanie problematyki, która nie uzyskała istotnej reprezentacji w opracowaniach 
z dziedzin pokrewnych (ubezpieczenia, marketing, public relations, zarządzanie przed-
siębiorstwem) ma swoje bezwzględne zalety, jest jednak również obciążone pewnego 
rodzaju mankamentami. Należy do nich m.in. brak możliwości – przy pierwszym opi-
sie badanych zagadnień – kompletnego wyczerpania tematu. Z tego powodu zwery-
fikowanie hipotezy, jakoby istniał ubytek w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem 
zakładu ubezpieczeń, wymaga z pewnością dalszych analiz, z jednej strony na cało-
ści próby (pytania szczegółowe i eliminacja czynników nieistotnych), z drugiej przy 
udziale poszczególnych ubezpieczycieli i weryfikacji ich indywidualnego stanu komu-
nikacji wykazanego w badaniach. 

W podsumowaniu należy zauważyć, że kończący się właśnie wywód na temat komu-
nikacji ubezpieczeniowej, poza przyczynieniem się do wzrostu zainteresowania tym 
zagadnieniem, może również stanowić okazję do propagowania sparafrazowanego 
stwierdzenia badacza historii pieniądza N. Fergusona, że trudno sobie wyobrazić świat 
bez komunikacji22 na każdym etapie tak życia człowieka, jak i działalności przedsię-
biorstwa. 

19 Takie przyczyny kryzysu są niewątpliwie uzupełnieniem przyczyn źródłowych, tj. wysokiego poziomu 
płynności oraz niskich stóp procentowych (por. J. Lisowski, J. Stępień, Zarządzanie płynnością zakładu 
ubezpieczeń w warunkach perturbacji na rynkach finansowych, Poltext, Warszawa 2013, s. 87), których 
konsekwencje były dodatkowo wzmocnione i przyspieszone przez nieprawidłowe komunikację i relację.
20 Por. A. Wojtyna A. (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, Pol-
skie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 14.
21 Por. C. Bradford, Corporate Valuation. Tools for Effective Appraisal and Decision Making, The McGra-
w-Hill Companies, 1993, s. 1.
22 Por. N. Ferguson, Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
2011, s. 20.
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Research on communication 
of insurance companies with the environment

Abstract. The key objective of the article is verification of the research hypothesis 
which indicates that there is a gap of unused benefits resulting from defects in the 
manner the insurance companies’ manage their communication with the environment. 
Thanks to the source material gathered for this research regarding the way of commu-
nication of insurers with the environment, the hypothesis has been positively verified.. 
This means that there is a communication gap resulting from the defect in the way of 
communicating of the insurance companies with the environment. 
The analysis of responders’ answers shows that a kind of defect with regard to various 
elements can be observed. The basic elements of the research analysis supporting the 
positive verification of the research hypothesis include: the lack of any response to the 
research survey (57% insurance companies), organization structure of the insurance 
companies (60% of the companies do not have departments with the ‘communication’ 
in the name), distribution of sources for the communication (shortage of dedicated 
sources indicated by responders), the key determinants of cooperation with the en-
vironment, lack of use, by 75% of the insurers, any tools of benefits estimation from 
proper management of communication, determinants of the communication manage-
ment pointed by the responders, the insurers approach to the barriers of the communi-
cation development, the lack of a basic communication system and not sufficient media 
monitoring.

Keywords: communication, insurance, stakeholders, financial services, communica-
tion system.
JEL Codes: G22, M30.
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Sprzedaż przez internet ubezpieczeń działu II 
w Polsce

Artur GĄSIORKIEWICZ1

Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

Streszczenie. Lata 2007–2009 były na polskim rynku ubezpieczeniowym okresem dy-
namicznego rozwoju sprzedaży ubezpieczeń majątkowych (głównie) i pozostałych oso-
bowych na odległość (direct), w tym szczególnie sprzedaży internetowej. Na podstawie 
analogii do innych rynków europejskich przewidywano, że udział przypisu składki po-
zyskanej przez internet w całości sprzedaży ubezpieczeń działu II będzie nadal wzrastał. 
Kolejne lata pokazały jednak, że prognozy te okazały się zbyt optymistyczne. Celem 
pracy podjętej przez autora było określenie znaczenia internetowej sprzedaży ubezpie-
czeń majątkowych i pozostałych osobowych na polskim rynku, mierzonej wielkością 
przypisu składki, oraz wskazanie czynników mających wpływ na funkcjonowanie tego 
kanału dystrybucji. Środkiem do realizacji celu była analiza dostępnych danych sta-
tystycznych i piśmiennictwa. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, że po 
okresie dynamicznego wzrostu sprzedaż direct ubezpieczeń działu II od 2011 r. ustabi-
lizowała się na poziomie ok. 4% przypisu składki ogółem i ok. 1 mld zł w ujęciu war-
tościowym. W badanym okresie odnotowano również stały wzrost udziału sprzedaży 
ubezpieczeń działu II przez internet w całości sprzedaży na odległość. 

Słowa kluczowe: internetowa sprzedaż ubezpieczeń, e-insurance, ubezpieczenia direct, 
ubezpieczenia online.

Kody JEL: G22, M31.

1. Wprowadzenie

Sprzedaż ubezpieczeń na odległość (direct), w tym przez internet, nie jest już zja-
wiskiem nowym na polskim rynku. Klienci zakładów ubezpieczeń korzystają z tego 
sposobu zawierania umów już od kilkunastu lat. Jako pierwszy na polskim rynku wpro-
wadził ten model sprzedaży zakład LINK4, uruchamiając w 2003 r. sprzedaż za po-
średnictwem call center, a niewiele później także przez internet. W 2005 r. sprzedaż 
ubezpieczeń przez internet oferowało już 25% krajowych ubezpieczycieli z działu II 
(9 z 36) i 20,6% z działu I (7 z 34)2. Obecnie większość zakładów ubezpieczeń z dzia-
1 Kontakt z autorem: Artur Gąsiorkiewicz, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska, Pl. Politech-
niki 1, 00-661 Warszawa, Polska, e-mail: artur@gasiorkiewicz.pl.
2 Por. Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Sprzedaż ubezpieczeń przez inter-
net. Uprawnienia konsumenta – regulacje prawne a praktyka rynkowa, Warszawa 2005, s. 6–7; A. Gą-
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łu II umożliwia zakup polisy online lub pracuje nad stworzeniem takiej możliwości 
w zakresie wybranych produktów. Na rynku występuje też grupa podmiotów, które 
bądź to świadczą formalne pośrednictwo ubezpieczeniowe za pomocą internetu (np. 
multiagenci), bądź też pozyskują przez internet klientów dla zakładów ubezpieczeń 
poprzez agregację ofert (np. porównywarki ofert). Wydawać by się mogło, że rosnąca 
oferta internetowa, przy upowszechnieniu dostępu do internetu i coraz większej po-
pularności handlu elektronicznego w Polsce, powinna spowodować znaczący wzrost 
sprzedaży ubezpieczeń online. Analiza danych polskiego rynku ubezpieczeń direct po-
kazuje, że tak nie jest. Sprzedaż ubezpieczeń na odległość na polskim rynku, w tym 
sprzedaż przez internet, rosła dynamicznie do 2011 r., jednak po osiągnięciu maksi-
mum w 2012 r. utrzymuje się na zbliżonym poziomie, notując corocznie niewielkie, 
ale regularne spadki. 

Zjawisko to jest przedmiotem badań autora, dzielących się na dwa etapy. Pierwszy 
obejmuje analizę rynku direct w kontekście całego rynku ubezpieczeń (w zakresie 
ubezpieczeń działu II) oraz w odniesieniu do rynków elektronicznych i panujących na 
nich tendencji. Drugi zaś służy zbadaniu preferencji konsumenckich i ich zmian w cza-
sie (w odniesieniu do podobnych badań przeprowadzonych przez autora w 2007 r.). 
Niniejszy artykuł służy prezentacji wniosków z pierwszego etapu badań.

2. Internet w dystrybucji ubezpieczeń

Zagadnienie wykorzystania internetu w dystrybucji ubezpieczeń rodzi pewne proble-
my natury formalnej. Klasyfikacja kanałów dystrybucji ubezpieczeń w danych staty-
stycznych, choć częściowo wynika z regulacji prawnych, nie jest jednoznaczna. Przed 
2003 r., kiedy pojawiły się pierwsze oferty typu direct, w odniesieniu do krajowego 
rynku stosowano klasyczny podział kanałów dystrybucji na bezpośrednie (oznacza-
jące sprzedaż własnymi siłami ubezpieczyciela) i pośrednie (w tym sprzedaż poprzez 
pośredników ubezpieczeniowych). Wraz z wejściem na krajowy rynek mechanizmu 
sprzedaży na odległość w sprawozdaniach ówczesnej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń 
i Funduszy Emerytalnych – KNUiFE (ale również w raportach rynkowych firm badaw-
czo-konsultingowych) pojawiła się pozycja „inne kanały dystrybucji”, która obejmo-
wała kanał internetowy i telefoniczny. Takie wyodrębnienie było krytykowane w lite-
raturze z kilku powodów3. Po pierwsze, sam internet czy telefon stanowią wyłącznie 
narzędzia dystrybucji (kanał dystrybucji tworzą jego uczestnicy). Po drugie, możliwe 
jest stosowanie tych narzędzi zarówno w modelu dystrybucji bezpośredniej, realizo-
wanej przez zakłady ubezpieczeń, jak i w modelu dystrybucji wykorzystującej pośred-
nictwo ubezpieczeniowe. Od 2004 r. sprzedaż direct była wykazywana w kolejnych 
rocznikach KNUiFE, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), jako część 
sprzedaży bezpośredniej, dokonywanej własnymi siłami zakładów ubezpieczeń. Było 

siorkiewicz, Modelowy system sprzedaży ubezpieczeń przez internet z uwzględnieniem wymogów Unii 
Europejskiej, rozprawa doktorska, Wydział Inżynierii Produkcji PW, Warszawa 2007, s. 76–77. 
3 Por. M. Kaczała, T. Sangowski, E-commerce a dystrybucja ubezpieczeń, [w:] J. Handschke (red.), Inter-
net w działalności ubezpieczeniowej w Polsce, Katedra Ubezpieczeń AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 80.
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to konsekwencją utrzymującego się początkowo wyraźnego podziału na towarzystwa 
klasyczne i zajmujące się sprzedażą direct, a także braku pośredników w sprzedaży na 
odległość.

Przyjęta obecnie formuła sprawozdawczości statystycznej zakładów ubezpieczeń 
do KNF utrudnia wyodrębnienie sprzedaży na odległość, w tym sprzedaży online4. 
Arkusze statystyczne KNF zakładają podział przypisu składki na cztery podstawowe 
kanały dystrybucji: sprzedaż bezpośrednią, agentów ubezpieczeniowych, brokerów 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz tzw. inne kanały dystrybucji. Sprzedaż 
bezpośrednia, wykazywana w sprawozdaniach (i tłumaczona na język angielski jako 
direct sales), obejmuje przypis składki pozyskany własnymi siłami zakładów ubez-
pieczeń. Pomimo zbieżności nazwy nie jest ona tożsama z przypisem pozyskanym 
w kanale direct, gdyż poza nim obejmuje jeszcze sprzedaż dokonywaną przez pracow-
ników zakładów ubezpieczeń (np. w oddziałach) oraz „umowy ubezpieczenia zawarte 
bez pośrednictwa podmiotów trzecich pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczają-
cym, czyli umowy zawierane bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń (m.in. umowy 
grupowego ubezpieczenia bancassurance oraz umowy reasekuracji czynnej)”5. Istot-
ne znaczenie dla wartości całkowitej sprzedaży na odległość ma dodatkowo jeszcze 
pozycja „inne kanały dystrybucji”, która według KNF obejmuje przypis składki po-
zyskany przez kanał internetowy, ale tylko wtedy, gdy nie wykonuje tego sam za-
kład ubezpieczeń, a firma zewnętrzna6. W praktyce mogą to być dwa źródła przypisu. 
Pierwszy z nich oznacza „sprzedaż dokonywaną […] przez podmioty, które są okre-
ślone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowy-
m”7. Przedmiotem tej sprzedaży są „drobne” ubezpieczenia, stanowiące uzupełnienie 
oferty towarów lub usług – np. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego lub ubezpiecze-
nia związane z usługami turystycznymi. Drugie źródło przypisu może stanowić sprze-
daż przez podmioty, które specjalizują się w dostarczaniu informacji na temat ofert 
ubezpieczeniowych (np. porównywarki ubezpieczeń). Formalnie, aby uczynić zadość 
wymogom prawnym, występują one zazwyczaj w roli pośrednika ubezpieczeniowego 
(najczęściej agenta), jednak często nie dokonują sprzedaży samodzielnie, lecz kierują 
potencjalnych klientów do serwisów internetowych lub call center zakładów ubez-
pieczeń. Jest to zatem obszar pośrednictwa ubezpieczeniowego, który bliższy jest 
działaniom marketingowym, polegającym na komunikowaniu wartości klientowi, niż 
działaniom stricte sprzedażowym, które pozostają w tej sytuacji po stronie zakładu 
ubezpieczeń8. Ten typ działalności związany jest z rozwojem gospodarki cyfrowej 
4 Problem nieprecyzyjnej formuły sprawozdawczości statystycznej zakładów ubezpieczeń był już pod-
noszony w literaturze – por. A. Borkowski, Kanały dystrybucji ubezpieczeń gospodarczych, „Roczniki 
Ekonomii i Zarządzania KUL” 2012, t. 4 (40).
5 Noty objaśniające do załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów re-
asekuracji (Dz. U. poz. 634).
6 Por. M. Penczar, M. Liszewska, Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle 
trendów europejskich, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 5, s. 223.
7 Noty objaśniające…, op. cit.
8 Por. D. Grabek, Porównywarki ubezpieczeń w Polsce. Czym są? Na czym zarabiają?, https://www.
mfind.pl/akademia/raporty-i-analizy/porownywarki-ubezpieczen-w-polsce/ (dostęp: 27.07.2016).
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i rosnącą popularnością modeli biznesowych opartych na różnych formach marketin-
gu efektywnościowego. Szereg podmiotów wyspecjalizował się bowiem w przejmo-
waniu strumienia ruchu internetowego do tzw. lejka sprzedażowego i pozyskiwaniu 
klientów dla zakładów ubezpieczeń (poprzez konwertowanie części ruchu do postaci 
tzw. leadów sprzedażowych). Mogą to być klienci ogólnie zainteresowani zakupem 
określonego rodzaju ubezpieczenia (będący tzw. marketing qualified leads – MQL) 
lub klienci zdecydowani na zakup konkretnego produktu danego ubezpieczyciela (sta-
nowiący tzw. sales qualified leads – SQL).

W świetle powyższych rozważań należy uznać, że na podstawie sprawozdań staty-
stycznych KNF wartość rynku direct obliczyć można w przybliżeniu jako sumę war-
tości sprzedaży bezpośredniej wykazanej w kategoriach „telefon” i „internet” oraz 
przypisu wykazanego w pozycji „inne kanały dystrybucji” (według KNF – również 
stanowiącego część sprzedaży przez internet). Dane te należy jednak traktować jako 
szacunkowe.

Drugim źródłem danych dotyczących sprzedaży ubezpieczeń w kanale direct w Pol-
sce są materiały informacyjne publikowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). 
Również i te dane obarczone są pewnym błędem. O ile bowiem raportowanie staty-
styczne do KNF jest obowiązkiem każdego zakładu ubezpieczeń, o tyle sprawozda-
nia PIU powstają na podstawie danych dobrowolnie przekazywanych przez członków 
PIU. PIU monitoruje rynek direct od 2010 r. (wcześniejsze dane, za lata 2003–2009, 
są szacunkowe), kiedy to do projektu przystąpiło dziewięciu ubezpieczycieli, w tym 
wszyscy, dla których jest to podstawowy kanał dystrybucji. Ten stan liczbowy rapor-
tujących zakładów jest utrzymywany do tej pory9. Jakkolwiek można przypuszczać, że 
dane PIU obejmują znaczną część sprzedaży direct w Polsce, to nie można ich uznać za 
opisujące cały rynek krajowy (choć często są w ten sposób przedstawiane).

Odmienność sposobu pozyskiwania danych przez KNF i PIU powoduje występowa-
nie pewnych różnic. Najprawdopodobniej żadnych z tych danych nie można uznać za 
precyzyjne, choć są one zbliżone. Z tego powodu w dalszych analizach jako źródłowe 
przyjęto dane KNF (jedynie dla 2015 r., ze względu na brak opublikowanych danych 
KNF, przyjęto wartości podane przez PIU) oraz zwrócono uwagę bardziej na zachodzą-
ce trendy niż jednostkowe wartości dla poszczególnych lat.

3. Internetowa sprzedaż ubezpieczeń działu II w Polsce

Sprzedaż ubezpieczeń na odległość w Polsce w latach 2003–2014 można podzielić 
na trzy wyraźne okresy. Pierwszy, obejmujący lata 2003–2005, to czas wejścia oferty 
direct na rynek. Obejmowała ona w tym czasie głównie sprzedaż telefoniczną. W la-
tach 2007–2009 nastąpił gwałtowny wzrost sprzedaży na odległość, głównie za sprawą 

9 Ostatnie opublikowane zestawienie za 2014 r. zawiera dane od następujących zakładów ubezpieczeń: 
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych S.A., 
LINK4 TU S.A., BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., BZ WBK Aviva TU S.A., TU Zdrowie S.A., Avanssur 
S.A., Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce, Allianz Direct New 
Europe Sp. z o.o. 
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rozwoju sprzedaży internetowej, która już w 2008 r. wyprzedziła w ujęciu wartościo-
wym sprzedaż telefoniczną10. Z kolei ostatni okres, obejmujący lata 2010–2014, to czas 
stabilizacji, w którym udział sprzedaży direct w całości przypisu składki utrzymywał 
się na zbliżonym poziomie.

Wykres nr 1. Udział sprzedaży na odległość ogółem i sprzedaży internetowej ubezpie-
czeń działu II w Polsce w przypisie składki ogółem w latach 2005–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF11.

W ujęciu wartościowym w 2011 r. sprzedaż direct po raz pierwszy przekroczyła ba-
rierę miliarda złotych i do obecnej chwili utrzymuje się powyżej tego poziomu12. Jak 
wynika z przedstawionych danych, za zmiany wartości sprzedaży direct odpowiadają 
głównie zmiany poziomu sprzedaży internetowej.

Sprzedaż telefoniczna w latach 2005–2014 utrzymywała się na zbliżonym poziomie 
(średnio 1,14% przypisu składki). Jednak analizując szczegółowe dane, można zauwa-
żyć trwający od kilku lat lekki spadek bezpośredniej sprzedaży telefonicznej, która 
według danych KNF w 2014 r. – po raz pierwszy od 2005 r. – osiągnęła w dziale II 
wartość poniżej 1% przypisu składki ogółem.

10 Por. M. Wieczorek-Kosmala, A. Staszel, Znaczenie nietradycyjnych kanałów dystrybucji ubezpieczeń 
w Polsce w latach 2007–2012, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach” nr 198, s. 236–246.
11 Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 
2005 oraz Komisja Nadzoru Finansowego, Biuletyn Roczny. Rynek Ubezpieczeń (opracowania dotyczące 
lat 2006–2014).
12 Wyjątkiem jest 2013 r., dla którego – na podstawie danych KNF – poziom sprzedaży direct oszacować 
można na ok. 849 mln zł. Ta wartość może jednak budzić wątpliwość, gdyż według informacji podawa-
nych przez PIU sprzedaż wyniosła ok. 1,174 md zł (źródło: Polska Izba Ubezpieczeń – serwis internetowy 
http://www.poznajdirect.pl, dostęp: 27.07.2016). W przypadku pozostałych lat objętych analizą nie wystę-
pują tak duże różnice.
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Wykres nr 2. Wartość sprzedaży na odległość ubezpieczeń działu II w Polsce w latach 
2006–2014, w rozbiciu na sprzedaż internetową i telefoniczną

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF13.

Wykres nr 3. Dynamika sprzedaży direct na tle dynamiki rynku ubezpieczeń działu II 
w Polsce w latach 2006–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF i PIU14.

13 Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 
2005 oraz Komisja Nadzoru Finansowego, Biuletyn Roczny. Rynek Ubezpieczeń (opracowania dotyczące 
lat 2006 – 2014).
14 Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 
2005, Komisja Nadzoru Finansowego, Biuletyn Roczny. Rynek Ubezpieczeń (opracowania dotyczące lat 
2006–2014). Dane za 2015 r.: Polska Izba Ubezpieczeń – serwis internetowy http://www.poznajdirect.pl 
(dostęp: 27.07.2016).
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Analizując dynamikę sprzedaży direct na tle dynamiki rynku, można zauważyć, że 
w latach 2005–2009 ta pierwsza była znacznie wyższa, co oznacza, że kanały sprze-
daży na odległość „odbierały” część sprzedaży innym kanałom dystrybucji. W 2010 r. 
nastąpiło odwrócenie tej tendencji, a dynamika wzrostu sprzedaży direct była ujemna. 
Rok 2011 przyniósł jeszcze co prawda jej wyraźny wzrost, wyższy od dynamiki całego 
rynku, jednak w latach 2012, 2013 i 2015 dynamika wzrostu sprzedaży direct była 
mniejsza niż dynamika wzrostu rynku i przyjmowała wartości ujemne. Wyjątkiem był 
rok 2014, kiedy to dane wskazywały na niewielki wzrośt wartościowy sprzedaży na 
odległość, przy nieznacznie kurczącym się rynku.

Interesujące wnioski przynosi analiza udziału sprzedaży internetowej w sprzedaży 
bezpośredniej zakładów ubezpieczeń działu II. Wynika z niej rosnące znaczenie inter-
netu w dystrybucji własnej, co w kontekście przyjętego przez KNF modelu sprawoz-
dawczości może świadczyć o rosnącej efektywności dotarcia przez zakłady ubezpie-
czeń do klienta internetowego za pomocą własnych kanałów komunikacji.

Wykres nr 4. Udział sprzedaży internetowej w sprzedaży bezpośredniej ubezpieczeń 
działu II przez zakłady ubezpieczeń w Polsce w latach 2006–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF15.

4. Bariery i perspektywy dla rynku e-insurance

Analiza danych statystycznych, wskazująca na zatrzymanie wzrostu sprzedaży 
ubezpieczeń direct w dziale II, rodzi pytania o przyczyny takiego stanu rzeczy. Z całą 

15 Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 
2005 oraz Komisja Nadzoru Finansowego, Biuletyn Roczny. Rynek Ubezpieczeń (opracowania dotyczące 
lat 2006–2014).
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pewnością nie można go powiązać z ogólną sytuacją rynkową zakładów ubezpie-
czeń oraz kondycją rynków elektronicznych. Jakkolwiek ostatnie kilkanaście lat było 
dla instytucji finansowych okresem znacznej niepewności i dynamicznych zmian, 
zjawiska te nie dotknęły jednak w istotnym stopniu polskiego rynku ubezpieczeń 
działu II, który w tym okresie odnotowywał regularne (z wyjątkiem 2014 r.), choć 
słabnące w ostatnich latach wzrosty. Zawirowania rynkowe nie zaszkodziły też 
krajowemu rynkowi handlu elektronicznego, który rósł i nadal rośnie dynamicznie 
(obecnie ok. 20% rocznie16), co świadczy o coraz większym potencjale zakupowym 
internetowych klientów. Wzrostowi sprzedaży internetowej powinna sprzyjać także 
polepszająca się baza infrastrukturalna (w 2015 r. 75,8% gospodarstw domowych 
w Polsce posiadało dostęp do internetu, z czego 71% dostęp do internetu szerokopa-
smowego17). Wskazuje to na konieczność poszukiwania innych przyczyn stagnacji na 
rynku ubezpieczeń direct niż koniunkturalne i techniczne. Te zaś mogą się znajdować 
po stronie klienta18.

Wśród potencjalnych barier, które hamują rozwój sprzedaży internetowej direct 
z punktu widzenia klienta, wymieniane są:

brak możliwości szerokiego i czytelnego porównania ofert ubezpieczeniowych,––
przyzwyczajenia konsumenckie do zakupu ubezpieczeń za pośrednictwem agenta ––
ze względu na doradztwo i możliwość bezpośredniego wyjaśnienia wszelkich wąt-
pliwości,
niepewność co do umiejętności realizacji procesu samodzielnego zakupu ubezpie-––
czenia, obejmująca niepewność co do umiejętności wyboru odpowiedniej oferty 
i realizacji procesu zawarcia umowy, 
brak istotnych korzyści finansowych dla klienta z tytułu zakupu przez internet ––
w porównaniu z zakupem poprzez inne kanały19.

Najprawdopodobniej te właśnie przyczyny zadecydowały o tym, że nawet zakłady 
ubezpieczeń kojarzone do tej pory wyłącznie ze sprzedażą direct uruchomiły stacjo-
narne punkty obsługi klienta oraz nawiązały współpracę z pośrednikami ubezpiecze-
niowymi. Niezależnie od specyfiki krajowego rynku należy jednak pamiętać, że rynek 
elektroniczny nieustannie się rozwija wraz z rozwojem technologii teleinformatycz-
nych. Rewolucja cyfrowa, która dokonuje się obecnie w marketingu i handlu elektro-
nicznym, prędzej czy później dotknie także rynek ubezpieczeń. Ośrodki badawczo-
analityczne coraz mocniej akcentują rosnące znaczenie nowoczesnych technologii dla 
ubezpieczycieli (także w obszarze marketingu i dystrybucji) oraz rosnącą gotowość 
kolejnych pokoleń klientów do ich wykorzystania w procesie wyboru i zakupu pro-

16 Por. A. Golatowski, Rynek e-commerce w Polsce – specyfika, trendy, praca, http://www.rp.pl/Bizne-
s/160619670-RYNEK-E-COMMERCE-W-POLSCE--specyfika-trendy-praca.html (dostęp: 27.07.2016).
17 Por. Table&Graph, Raport – Stan cyfryzacji i rynek e-commerce w Polsce, Warszawa 2016.
18 Por. A. Bojanowska, A.M. Wójcik, Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych, „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 875, „Problemy zarządzania, finansów i marketingu” 
nr 41, t. 2, s. 423–434.
19 Por. R. Skibińska, Ubezpieczenia direct w odwrocie. Multiagenci górą, https://www.obserwatorfinansowy.
pl/tematyka/rynki-finansowe/ubezpieczenia-direct-w-odwrocie-multiagenci-gora/ (dostęp: 27.07.2016).
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duktów ubezpieczeniowych20. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że legislacja unijna 
i w konsekwencji krajowa stara się nadążać za zmianami rynkowymi, co prowadzi do 
stopniowej regulacji problematyki dystrybucji ubezpieczeń w warunkach gospodarki 
cyfrowej oraz lepszej ochrony konsumenta21. To zaś może przełożyć się na większe za-
ufanie klientów wobec zakładów ubezpieczeń i pośredników, a – w efekcie – na wzrost 
sprzedaży w kanale direct.

5. Podsumowanie

Przeprowadzone w artykule analizy pozwalają na wyciągnięcie szeregu wniosków, 
które zostały podzielone na trzy grupy: wnioski dotyczące internetowej dystrybucji 
ubezpieczeń, wnioski wynikające z analizy rynku direct działu II oraz wnioski wynika-
jące z analizy barier i perspektyw dla rynku e-insurance.

Wnioski dotyczące internetowej dystrybucji ubezpieczeń:
Mnogość współczesnych modeli biznesowych, szczególnie opartych na technikach ––
marketingu efektywnościowego, powoduje, że coraz trudniej jest wyznaczyć wy-
raźną granicę pomiędzy rzeczywistym pośrednictwem ubezpieczeniowym a po-
średnictwem technicznym, polegającym na pozyskaniu przez pośrednika ubezpie-
czeniowego ruchu internetowego i/lub leadów sprzedażowych.
Sprzedaż ubezpieczeń przez internet wykazywana jest w sprawozdaniach staty-––
stycznych wyłącznie dla tych przypadków, które zakończyły się zawarciem umowy 
na odległość przez internet, natomiast nie obejmuje sytuacji, w których kanał in-
ternetowy odegrał znaczącą rolę na etapach lejka sprzedażowego, poprzedzających 
konwersję. W dobie cyfryzacji gospodarki daje się zauważyć postępującą wirtuali-
zację procesów sprzedażowych i nawet jeśli konwersja (zakup) następuje w kanale 
tradycyjnym, należy mieć na uwadze wkład kanału elektronicznego w komuniko-
wanie wartości dla klienta i proces zakupu.
Obecny sposób realizowania sprawozdawczości statystycznej z działalności ubez-––
pieczeniowej wobec KNF oraz sprawozdawczości dobrowolnej względem PIU 
utrudnia ocenę rzeczywistego poziomu sprzedaży w kanale direct. Nakazuje to 
traktować dostępne dane z rezerwą.

Wnioski wynikające z analizy rynku direct:
Analiza dostępnych danych wskazuje na stagnację na rynku ubezpieczeń –– direct 
działu II, trwającą od 2010 r. do chwili obecnej.
Zwraca uwagę stale rosnące znaczenie sprzedaży przez internet w całości sprzeda-––
ży bezpośredniej zakładów ubezpieczeń działu II.

20 Por. Swiss Re, Digital distribution in insurance: a quiet revolution, „Sigma” 2014, nr 2; Capgemini, 
World Insurance Report 2016, http://www.worldinsurancereport.com.
21 Przykładem jest tu dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. 
w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Insurance Distribution Directive – Dz. Urz. UE L 26/19 z dnia 2 lute-
go 2016 r.). Precyzuje ona m.in. przedmiot pośrednictwa ubezpieczeniowego w taki sposób, aby zakwali-
fikowanie internetowych porównywarek ubezpieczeń jako pośredników nie budziło wątpliwości, a co za 
tym idzie, nakłada na nie wszelkie obowiązki i wymagania z tytułu realizowania pośrednictwa ubezpie-
czeniowego.
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Wnioski wynikające z analizy barier i perspektyw dla rynku e-insurance:
Nie występują przyczyny natury koniunkturalnej i infrastrukturalnej, które uzasad-––
niałyby stagnację na rynku ubezpieczeń direct.
Zahamowanie sprzedaży –– direct może być spowodowane niedostosowaniem oferty 
do oczekiwań klientów, ich przyzwyczajeniami, bądź też wciąż funkcjonującymi 
barierami mentalnymi dotyczącymi zakupu ubezpieczenia przez internet.
Na globalnym rynku ubezpieczeniowym spodziewany jest gwałtowny wzrost za-––
angażowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w marketing i proces 
dystrybucji ubezpieczeń.

Podstawowym problemem badawczym, który zarysowuje się w wyniku przeprowa-
dzonych wyżej analiz i w świetle wynikających z nich wniosków, jest wyjaśnienie 
przyczyn zahamowania rozwoju sprzedaży ubezpieczeń direct działu II na krajowym 
rynku. Ze względu na wykluczenie przyczyn związanych z sytuacją rynkową zakładów 
ubezpieczeń oraz dostępem potencjalnych klientów do internetu, a także z uwagi na 
obiecujące perspektywy dla internetowej dystrybucji ubezpieczeń, powodów stagnacji 
na rynku e-insurance należy poszukiwać raczej po stronie potencjalnych klientów – 
a w szczególności pośród ich przyzwyczajeń i preferencji. Oznacza to konieczność 
badań ilościowych i jakościowych w grupie klientów. Autor przeprowadził takie ba-
dania w 2007 r. oraz ponownie w 2016 r., a ich efekty zostaną omówione w odrębnym 
artykule. 
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Rodzaj systemu eksperckiego a wartość rynkowa 
pozostałości w likwidacji szkody całkowitej 

z polisy odpowiedzialności cywilnej 
posiadacza pojazdu mechanicznego

Wojciech LEWICKI1

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
Wydział Ekonomiczny

Streszczenie. W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na wpływ zastosowanego 
systemu eksperckiego na tzw. wartość rynkową pozostałości, na przykładzie studium 
przypadku szkód całkowitych likwidowanych z polisy odpowiedzialności cywilnej. 
Dla celów empirycznych posłużono się eksperymentem numerycznym polegającym na 
prognozie wartości pozostałości przy zastosowaniu kilku systemów eksperckich sto-
sowanych obecnie przez towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce. Całość rozważań 
uzupełniono o opis wpływu zastosowanego narzędzia na proces szacowania warto-
ści rynkowej pozostałości. Zamierzeniem artykułu jest zasygnalizowanie istniejących 
ograniczeń formalnych i pożądanych kierunków zmian w procesach określania warto-
ści rynkowej pozostałości w odniesieniu do szkód likwidowanych z polisy odpowie-
dzialności cywilnej przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz wycen wykonywanych 
przez rzeczoznawców samochodowych i biegłych sądowych. 

Słowa kluczowe: koszty napraw, system ekspercki, szkoda całkowita, polisa odpowie-
dzialności cywilnej, wymiar ekonomiczny.

Kody JEL: G22, G32, G38.

1. Wprowadzenie

W praktyce ubezpieczeniowej oczywiste jest stwierdzenie, że „w procesie likwida-
cji szkody komunikacyjnej mamy do czynienia z tzw. szkodą całkowitą wtedy, kie-
dy hipotetyczny koszt naprawy przekracza wartość rynkową pojazdu”2. Można zatem 
wnioskować, że w odniesieniu do tzw. szkód całkowitych nie istnieje zagrożenie, iż po-
szkodowany otrzyma zaniżoną kwotę odszkodowania, ponieważ zarówno procesowe 

1 Kontakt z autorem: Wojciech Lewicki, Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki, Wydział Ekonomicz-
ny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, 
e-mail: wojciech.lewicki@zut.edu.pl.
2 Postanowienie SN z dnia 12 stycznia 2006 r. (III CZP 76/05). 
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podejście3, odnoszące się do ustalania wysokości należnego odszkodowania, jak i sto-
sowne regulacje prawne4, jednoznacznie ograniczają ten proceder. Ponadto w wielu 
wypowiedziach ekspertów rynku ubezpieczeniowego5 można spotkać się z opinią, że 
problematyka wartości pozostałości to zjawisko marginalne i znane, zatem niewyma-
gające szczególnej uwagi. Nic bardziej mylnego. Wnikliwe analizy6 i obserwacje7 tej 
kategorii szkód wskazują jednoznacznie, że w nowych realiach rynkowych, czyli w do-
bie zastosowania różnych systemów eksperckich, aspekt prawidłowego oszacowania 
wartości pozostałości w przypadku szkód całkowitych nabrał nowego, wcześniej nie-
znanego wymiaru ekonomicznego8.

Zatem kluczowe znaczenie dla procesów likwidacji szkód mają nie tylko próba opi-
sania i zaprezentowania wymiaru ekonomicznego tego zjawiska w nowych realiach 
rynkowych, lecz także weryfikacja i identyfikacja różnic wynikających z zastosowania 
poszczególnych systemów eksperckich do szacowania wartości pozostałości. Ponadto 
na uwagę zasługuje fakt, że w dostępnym piśmiennictwie – zarówno w zakresie nauk 
społecznych, jak i technicznych – brak jest analiz i opracowań odnoszących się do tej 
problematyki w ujęciu interdyscyplinarnym, co tym bardziej przekonuje o słuszności 
wyboru tematu.

W artykule podjęto próbę opisania wpływu zastosowanego systemu eksperckiego na 
tzw. wartość pozostałości na przykładzie szkody całkowitej likwidowanej z polisy od-
powiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Dla celów empirycznych posłużono się 
eksperymentem numerycznym polegającym na prognozie wartości pozostałości przy 
zastosowaniu kilku systemów eksperckich stosowanych obecnie w procesach likwida-
cji szkód komunikacyjnych w Polsce9. Całość rozważań uzupełniono o opis metod oraz 
narzędzi, które wykorzystano w badaniu. Fundamentalnym celem artykułu jest jed-
nak wskazanie istniejących ograniczeń formalnych oraz pożądanych kierunków zmian 
w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych, co w przyszłości prowadzić może do 
wykorzystania zaprezentowanych przykładów w celu wypracowania interdyscyplinar-
nych metod i procedur służących prawidłowemu oszacowaniu wartości pozostałości 
przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rzeczoznawców samochodowych i biegłych są-
dowych w Polsce. 

Zaprezentowane podejście stało się podstawą do przyjęcia warunków brzegowych 
i meto dyki postępowania nakierowanej na próbę zwymiarowania ekonomicznych 
uwarunkowań wpływu zastosowanego systemu eksperckiego na wartość pozostałości 
3 KNF, Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, KNF, Warszawa 2014.
4 Na tym etapie rozważań warto wspomnieć o licznych orzeczeniach SN i innych instancji w tej sprawie. 
5 Z. Dorosz, Współczesne narzędzia i metody przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, XVIII 
Konferencja „Przestępczość ubezpieczeniowa”, Szczecin 19–20 marca 2015, s. 45.
6 FIEA, Raport FIEA dotyczący pracy rzeczoznawców samochodowych. 2015, Poznań 2015, s. 21.
7 Autorskie badania zostały przeprowadzone w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych działającym na 
terenie Szczecina w latach 2014–2016 z zachowaniem standardów naukowych zarówno w zakresie doboru 
próby (około 6430 szkód komunikacyjnych z polisy OC), jak i sposobu wnioskowania.
8 W. Lewicki, Ekonomiczne i organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Pol-
sce, Print Group, Szczecin 2010, s. 45–56.
9 Analizie poddano trzy obecnie stosowane w praktyce ubezpieczeniowej systemy: INFO-EKSPERT, EU-
ROTAX oraz AUTOONLINE.
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w przypadku szkody całkowitej likwidowanej z polisy odpowiedzialności cywilnej po-
przez:

opis istoty zjawiska tzw. szkody całkowitej w procesach likwidacji szkód komuni-––
kacyjnych z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu,
charakterystykę wpływu systemów eksperckich na proces określania wartości po-––
zostałości pojazdu,
prognozę wartości pozostałości na przykładzie ściśle wyselekcjonowanych modeli ––
pojazdów, tzw. case study, przy zastosowaniu trzech wybranych systemów eks-
perckich.

2. Istota szkody całkowitej w procesie likwidacji szkody 
z polisy odpowiedzialności cywilnej

Już na wstępie rozważań warto podkreślić, że literatura przedmiotu dzieli szkody ko-
munikacyjne na dwie zasadnie kategorie: szkody częściowe oraz szkody całkowite10. 
Rozróżnienie to trafnie zostało zaprezentowane w wyroku Sądu Apelacyjnego w Kato-
wicach, gdzie wyraźnie wyeksponowano, że: „szkoda częściowa ma miejsce wówczas, 
gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości 
w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania”. Natomiast ze szkodą 
całkowitą mamy do czynienia wtedy, „gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że 
nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu 
w dniu likwidacji szkody”11. Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie obowiązujące w Pol-
sce regulacje prawne nie definiują w pełni istoty pojęcia „szkoda całkowita”12. Zwrot ten 
wywodzi się z praktyki rzeczoznawczej i ubezpieczeniowej powstałej w toku likwidacji 
szkód, zarówno w odniesieniu do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, jak i ubezpieczeń dobrowolnych typu autocasco13. 

Dostępne piśmiennictwo wskazuje, że podstawą prawną kompensacji szkody cał-
kowitej jest art. 363 § 1 k.c. Przepis ten stanowi, iż zasadniczo naprawienie szkody 
powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu 
poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Wyjątkiem od tej re-
guły jest sytuacja, w której przywrócenie do stanu poprzedniego było niemożliwe albo 
gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty – wów-
czas roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu14.

Na tym etapie rozważań można sformułować tezę, że w przypadku ubezpieczeń ko-
munikacyjnych ze szkodą całkowitą mamy do czynienia wtedy, kiedy pojazd uległ 

10 Podział ten występuje w większości pozycji naukowych opisujących istotę procesów likwidacji szkód 
komunikacyjnych.
11 Wyrok SA w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r. (I ACr 30/92, OSA 1993, nr 5, poz. 32).
12 Pełna definicja „szkoda całkowita” od dawna funkcjonuje w ustawodawstwie niemieckim.
13 S. Rogowski, Kilka uwag o pojęciu i praktyce tzw. szkody całkowitej w ubezpieczeniach komunikacyj-
nych, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2010, nr 1, s. 32.
14 B. Chmielowiec, Praktyczne problemy związane z kwalifikacją szkody jako szkody całkowitej i podej-
mowane w tym zakresie działania Rzecznika Ubezpieczonych, „Monitor Ubezpieczeniowy 2010” nr 41, 
s. 19–23.
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zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy15, albo gdy hipotetyczne 
koszty naprawy przekroczyłyby wartość rynkową pojazdu w dniu powstania szkody. 
Jeśli w przypadku danego pojazdu zaistnieją przesłanki do stwierdzenia szkody całko-
witej, wówczas odszkodowanie wypłacane w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego 
ustalane jest metodą dyferencyjną16. Metoda ta polega na ustaleniu wysokości odszko-
dowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie przed uszkodzeniem o war-
tość tzw. pozostałości – inaczej wraku pojazdu17.

Warto nadmienić, że jednoznaczne stanowisko w przedmiocie interpretacji pojęcia 
„szkoda całkowita” zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 stycznia 2006 r.18, 
wydanym na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 6 lipca 2005 r. W przedmio-
towym wniosku Rzecznik zwrócił się z następującym pytaniem: „Czy na podstawie 
przepisu art. 363 § 1 k.c. za nadmierne trudności lub koszty przywrócenia stanu po-
przedniego można uznać koszt naprawy uszkodzonego pojazdu, który nie jest równy lub 
nie przekracza 100% jego wartości sprzed szkody?”. W uzasadnieniu do postanowienia 
z dnia 12 stycznia 2006 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż „w obowiązkowym ubezpiecze-
niu komunikacyjnym OC ma zastosowanie zasada pełnego odszkodowania wyrażona 
w art. 361 § 2 k.c., a ubezpieczyciel z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej wypłaca 
poszkodowanemu świadczenie pieniężne w granicach odpowiedzialności sprawczej po-
siadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego (art. 822 § 1 k.c.). Suma pieniężna wy-
płacona przez zakład ubezpieczeń nie może być jednak wyższa od poniesionej szkody 
(art. 8241 § 1 k.c.) i przede wszystkim na tym tle zachodzi potrzeba oceny, czy koszt 
restytucji jest dla zobowiązanego nadmierny (art. 363 § 1 zdanie drugie k.c.). Przyjmuje 
się, że nieopłacalność naprawy, będąca przesłanką wystąpienia tzw. szkody całkowitej, 
ma miejsce wówczas, gdy jej koszt przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku. Stan 
majątku poszkodowanego, niezakłócony zdarzeniem ubezpieczeniowym, wyznacza bo-
wiem rozmiar należnego odszkodowania”. Ponadto w dalszej części uzasadnienia Sąd 
Najwyższy jednoznacznie wskazał, iż w kwestii tzw. szkody całkowitej występuje jed-
nolite stanowisko orzecznictwa sądowego: „za utrwalony należy zatem uznać pogląd, że 
koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu, nieprzewyższają-
cy jego wartości sprzed wypadku, nie jest nadmierny w rozumieniu art. 363 § 1 k.c.”.

Warto również wspomnieć o wytycznych KNF, które wskazują, że w przypadku 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. szkoda całkowita ozna-
cza: „uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, iż wartość przewidywanych kosztów na-
prawy przekracza wartość pojazdu bezpośrednio przed powstaniem szkody w takim 
stopniu, iż uzasadnione jest oczekiwanie, że rzeczywiste koszty naprawy – o ile by do 
niej doszło – należałoby uznać za koszty nieuzasadnione ekonomicznie”19.

15 Dla przykładu mowa tutaj o przypadku, gdy trwałemu uszkodzeniu uległa płyta podłogowa pojazdu 
i pomimo, że koszt naprawy nie przekracza wartości rynkowej pojazdu, to przywrócenie właściwości 
i parametrów technicznych pojazdu sprzed kolizji jest praktycznie niemożliwe.
16 W praktyce rzeczoznawczej można spotkać się ze zwrotem „metoda proporcji”.
17 Eksperci rynku motoryzacyjnego definiują tę wartość jako różnicę wynikającą z wartości pojazdu przed 
szkodą i po niej.
18 III CZP 76/05.
19 KNF, Wytyczne…, op. cit., s. 6.
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Na podstawie wyżej zaprezentowanych rozważań mogłoby się wydawać, że w przy-
padku tzw. szkód całkowitych likwidowanych z polisy odpowiedzialności cywilnej 
nie powinny występować nieprawidłowości tak w samym procesie ich likwidacji, jak 
i w odniesieniu do kwot przyznawanych odszkodowań. Nic bardziej mylnego. Zarów-
no praktyka rzeczoznawca20, jak i sądownicza autora artykułu wskazuje na liczne uchy-
bienia w tej materii.

Najczęstsze nieprawidłowości związane są z kwalifikowaniem danej szkody jako 
całkowitej, w przypadku gdy hipotetyczne koszty naprawy nie przekraczają wartości 
rynkowej pojazdu sprzed szkody. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w odniesie-
niu do szkód likwidowanych z polisy odpowiedzialności cywilnej nadal stosują model 
zachowań, w którym szkody częściowe kwalifikowane są jako szkody całkowite. Prak-
tyka działań ubezpieczycieli przedstawia się dwubiegunowo. 

W pierwszej kolejności po ustaleniu, że maksymalne koszty naprawy uszkodzonego 
pojazdu w wyniku przeprowadzonej analizy kosztowej wynoszą między 80% a 90% 
wartości pojazdu sprzed szkody, dokonywane jest rozliczenie szkody metodą analo-
giczną jak w przypadku szkody całkowitej, tzn. poszkodowany otrzymuje różnicę po-
między wartością pojazdu w stanie sprzed szkody oraz wartością wraku (pozostałości) 
pojazdu. W tym przypadku zakłady ubezpieczeń w uzasadnieniu swoich stanowisk 
powołują się na możliwości wystąpienia tzw. uszkodzeń ukrytych – twierdząc przy 
tym, że ustalona wysokość kosztów naprawy pojazdu (które na dany moment w żaden 
sposób nie przekraczają wartości pojazdu sprzed szkody) jest wyłącznie kwotą sza-
cunkową, która podczas demontażu poszczególnych elementów i po ujawnieniu do-
datkowych uszkodzeń może znacznie wzrosnąć, podwyższając tym samym ustalone 
hipotetycznie koszty naprawy – bądź też ogólnikowo wskazują, iż naprawa pojazdu 
będzie znacznie utrudniona lub też technologicznie niemożliwa. 

Na tym etapie rozważań należy stanowczo podkreślić, że wieloletnie praktyka w za-
wodzie rzeczoznawcy samochodowego wskazuje, iż takie zachowanie niektórych 
ubezpieczycieli nie jest poparte jakimkolwiek logicznym uzasadnieniem, a dokonanie 
rozliczenia szkody metodą różnicową (dyferencyjną) jest działaniem mającym na celu 
obniżanie należnych kwot odszkodowań.

Na uwagę zasługuje fakt, że wyżej opisana praktyka, polegająca na odmowie wypła-
ty pełnego kosztu naprawy w sytuacji, gdy koszt ten nie przewyższa wartości rynkowej 
pojazdu w stanie nieuszkodzonym, pozostaje w sprzeczności z dotychczas wypraco-
waną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Interpretacja 
wspomnianych przepisów jednoznacznie wskazuje, iż za nadmierne należy uznawać 
tylko te koszty naprawy, które przekraczają 100% wartości pojazdu sprzed szkody21. 
Brak jest podstaw prawnych oraz faktycznych do przyjęcia, że koszty naprawy prze-
kraczające określony procent wartości pojazdu sprzed szkody – nie większy niż 100% 
– stanowią koszt nadmierny lub też skutkujący wystąpieniem trudności w przywróce-
niu stanu sprzed wypadku. Stosowanie przesłanki nadmiernych kosztów, gdy koszty te 

20 Materiały wewnętrzne Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT, Warszawa 
2015, s. 15.
21 B. Chmielowiec, op. cit.
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nie przekraczają 100% wartości pojazdu (od 70% do 90%), jest stanowczo niezasadne. 
W takiej sytuacji rozliczenie szkody metodą różnicową, która jest możliwa do zasto-
sowania tylko i wyłącznie w przypadku szkody całkowitej, prowadzi do nieuzasadnio-
nego zaniżenia kwoty przyznanego i wypłaconego odszkodowania, co jest sprzeczne 
z fundamentalnym art. 363 § 1 k.c.

Drugim istotnym aspektem działalności zakładów ubezpieczeń w omawianej dziedzi-
nie jest zachowanie, polegające z jednej strony na zawyżaniu wartości pojazdu w sta-
nie uszkodzonym, przy jednoczesnym zaniżaniu wartości rynkowej pojazdu w stanie 
sprzed kolizji. Na tym etapie rozważań należy podkreślić, że obydwie wymienione 
zmienne są niezwykle istotne w procesie ustalania wysokości świadczenia odszkodo-
wawczego metodą dyferencyjną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych22. W przypadku zmiennej, jaką jest wartość po-
zostałości, stosowane są różne metody, począwszy od zastosowania współczynników 
podwyższających wartość pozostałości23, poprzez wyliczenie wartości pozostałości 
przy zastosowaniu różnych metod24 i systemów eksperckich, kończąc na opublikowa-
niu oferty internetowej pojazdu z niepełnym opisem jego uszkodzeń i stanu techniczne-
go. Jak można wnioskować, celem tych wszystkich metod jest wykazanie najwyższej 
kwoty wartości pojazdu w stanie uszkodzonym25. Natomiast w odniesieniu do wartości 
rynkowej pojazdu sprzed kolizji towarzystwa ubezpieczeniowe stosują przemyślane 
warianty zachowań w celu obniżenia tej zmiennej, w większości przypadków pole-
gające na zastosowaniu nieuzasadnionych korekt wartości rynkowej pojazdu26, wpro-
wadzaniu do systemu eksperckiego wartości z innego systemu, czy też – w skrajnych 
przypadkach – wykazywaniu poszkodowanemu, że w przypadku pojazdu, który został 
już „zakwalifikowany do szkody całkowitej”, nie posiada on żadnej wartości rynkowej 
albo wartość ta jest stosunkowo niewielka, choć poszkodowany pojazd naprawił i po-
siada aktualny przegląd techniczny.

Można postawić tezę, że towarzystwa ubezpieczeniowe – bazując na niewiedzy osób 
poszkodowanych – w sposób nagminny wykorzystują te metody, ponieważ w więk-
szości przypadków wyżej zaprezentowane zachowania są trudne to zidentyfikowania 
przez samego poszkodowanego, który nie posiada wyspecjalizowanej i zarazem inter-
dyscyplinarnej wiedzy w tej dziedzinie27.

22 W. Lewicki, Wpływ poszczególnych kategorii części zamiennych na koszty napraw eksploatacyjnych 
samochodów osobowych w Polsce, seminarium „Koszty i ceny w transporcie. Aspekty teoretyczne i prak-
tyczne”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013, s. 32–34.
23 Mowa tutaj o tzw. współczynniku eksperckim, który w założeniu twórców programu posiada wartość 1, 
a jego każda korekta musi być w pełni uzasadniona.
24 System INFO-EKSPERT oferuje możliwość zastosowania w tym procesie aż trzech metod: metody 
stopnia uszkodzenia pojazdu, metody odzysku części oraz metody zredukowanego kosztu naprawy.
25 Każdy z programów posiada specjalny algorytm, który promuje na wydruku systemowym najwyższą 
osiągniętą wartość.
26 Praktyka rzeczoznawcza wskazuje, że lista nieuzasadnionych korekt stosowanych w praktyce przez za-
kłady ubezpieczeń jest bardzo rozbudowana.
27 Analiza tych danych wymaga nie tylko fachowej wiedzy, lecz także nieograniczonego dostępu do wska-
zanych narzędzi.
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W rozważaniach dotyczących pozostałości warto także wspomnieć, iż po zakoń-
czonym postępowaniu likwidacyjnym pozostałości pojazdu mechanicznego pozo-
stają własnością poszkodowanego. Stosownie do treści art. 4 ust. 8 pkt 3 ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej28 czyn-
nościami ubezpieczeniowymi są również: przejmowanie i zbywanie przedmiotów 
lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem umowy 
ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Przepis ten uprawnia za-
kład ubezpieczeń do zbycia uszkodzonego pojazdu mechanicznego, jednakże nie 
nakłada na niego tego obowiązku, dlatego też na podstawie tego przepisu poszko-
dowany może zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego o pomoc w zakresie 
sprzedaży pozostałości29. Zakład ubezpieczeń może złożyć ofertę przejęcia przed-
miotu, jednakże nie ma takiego obowiązku, a poszkodowany może zbyć pojazd sa-
modzielnie.

Obserwacje rzeczywistości rynkowej dokonane przez autora wskazują jednoznacz-
nie, że w praktyce często pojawiają się problemy ze zbyciem pozostałości pojazdu po 
cenie, która została określona przez ubezpieczyciela. Związane jest to dwiema podsta-
wowymi przesłankami. Po pierwsze, oferent, który zgłosił chęć zakupu pojazdu, nie 
ma prawnego obowiązku nabycia go w cenie określonej przez ubezpieczyciela30. Po 
drugie, zarówno opis, jak i zakres uszkodzeń nie zawsze odpowiadają stanowi faktycz-
nemu pojazdu31, co prowadzi do tego, że kupiec po przybyciu na miejsce oferuję cenę 
znacznie niższą niż ta, która została określona przez ubezpieczyciela. W takiej sytuacji 
poszkodowany ma prawo zwrócić się z informacją zwrotną do ubezpieczyciela, aby 
ten ponownie umieścił pojazd na aukcji internetowej. Jeżeli poszkodowany nie do-
konałby zbycia po tak ustalonej cenie bądź zakład ubezpieczeń nie znalazłby nowego 
nabywcy, a poszkodowany znalazłby kupca na wrak uszkodzonego pojazdu, lecz nie 
uzyskałby ceny oferowanej i zaakceptowanej przez ubezpieczyciela, ma on prawo do 
przedłożenia umowy sprzedaży i żądania pokrycia różnicy między szacunkową wyce-
ną uszkodzonego pojazdu a wartością uzyskaną w wyniku sprzedaży. Oczywiście takie 
roszczenie będzie zasadne w sytuacji, gdy zgodnie z art. 6 k.c. poszkodowany przed-
stawi dowody, iż nie doszło do zbycia pozostałości pojazdu po cenie zaakceptowanej 
przez ubezpieczyciela. 

Podsumowując wyżej zaprezentowane rozważania dotyczące zagadnienia szko-
dy całkowitej i wartości pojazdu w stanie uszkodzonym, można powiedzieć, że 
choć tematyka ta wydaje się być szeroko opisywana w literaturze przedmiotu, 
to jednak w odniesieniu do tej kategorii szkód wciąż występują liczne niepra-
widłowości, w szczególności dotyczące zastosowanego w tym procesie systemu 
eksperckiego.

28 Dz. U. poz. 1844.
29 B. Chmielowiec, op. cit. 
30 Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a towarzystwo ubezpieczeniowe nie 
ponosi odpowiedzialności prawnej w przypadku, gdy taka transakcja nie dojdzie do skutku.
31 Praktyka wskazuje, że opis uszkodzeń w większości przypadków nie w pełni odpowiada rzeczywistości, 
a to w celu uzyskania wyższej oferty aukcyjnej.
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3. Charakterystyka podstawowych systemów eksperckich

Już pod koniec lat 90. wszechobecna cyfryzacja objęła swoim działaniem także sferę 
likwidacji szkód, a co za tym idzie proces szacowania kosztów napraw i szkód całko-
witych, wypierając tym samym stosowane do tej pory instrukcje określania wartości 
pozostałości, występujące w postaci papierowej. Wpływ na taki stan rzeczy bez wąt-
pienia miało kilka istotnych czynników. Do najważniejszych można zaliczyć: 

brak przejrzystych i zarazem jednakowych metod i zasad określania tzw. szkód ––
całkowitych przez pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, rzeczoznawców 
samochodowych czy też biegłych sądowych,
wprowadzenie na rynek programów kalkulacyjnych służących precyzyjnemu okre-––
śleniu hipotetycznych kosztów napraw,
zwiększenie udziału tzw. szkód całkowitych w łącznej liczbie szkód likwidowa-––
nych przez zakłady ubezpieczeń,
wprowadzenie nowych produktów ubezpieczeniowych na rynek w zakresie dobro-––
wolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, a co za tym idzie wzrost liczby sporów 
między zakładami ubezpieczeń a ich klientami. 

Skala tych zjawisk doprowadziła do tego, że nadmiar informacji musiał zostać usys-
tematyzowany, aby stały się one dostępne w przejrzystej formie dla zainteresowanych 
stron. W celu uproszczenia i ujednolicenia procesu szacowania tzw. szkód całkowitych 
opracowano specjalistyczne programy komputerowe, zwane w fachowej literaturze 
programami eksperckim32. W konsekwencji wszystkie podmioty szeroko definiowane-
go rynku motoryzacyjno-ubezpieczeniowego (rzeczoznawcy samochodowi, warsztaty 
naprawcze, towarzystwa ubezpieczeniowe, biegli sądowi, instytucje finansowe itd.) za-
częły posługiwać się specjalistycznymi narzędziami, odchodząc od danych zawartych 
w formie papierowej33. Pierwszym takim systemem stosowanym w skali komercyjnej 
był program INFO-EKSPERT34. Obecnie na polskim rynku stosowane są jeszcze dwa 
konkurencyjne programy służące szacowaniu wartości pozostałości: EUROTAX35 oraz 
system aukcyjny AUTOONLINE36. Każdy z programów eksperckich posiada indywi-
dualny interface i własną szatę graficzną. Użytkownicy programów dokonują dzięki 
nim obliczeń wartości pozostałości. Pogramy INFOEKSPERT czy EUROTAX zawie-
rają także dane dotyczące wartości bazowych pojazdów w stanie nieuszkodzonym. 
W przypadku tych dwóch programów eksperckich dostęp za pomocą jednego narzę-
dzia zarówno do wartości bazowej pojazdu w stanie nieuszkodzonym, jaki i możliwość 
32 W. Lewicki, Istota zmian w sektorze napraw samochodów osobowych po wprowadzeniu wyłączeń sek-
torowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce – nowy charakter części zamiennych, IV Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa „TRANSPORT 2014. Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne 
w transporcie”, Kazimierz Dolny 5–7 maja 2014, s. 140–145.
33 Wcześniej podstawą określania wartości pozostałości były instrukcje określania wartości pojazdów 
opracowane przez Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Ekspertów Motoryzacyjnych EKSPERTMOT, PZM, 
czy też PZMOT.
34 Program został opracowany na potrzeby Stowarzyszenia EKSPERTMOT, z czasem został przejęty przez 
cały sektor ubezpieczeniowy.
35 Instrukcja programu EUROTAX, Eurotax Polska, Warszawa 2010, s. 34.
36 Instrukcja programu AUTOONLINE, AUTOONLINE Polska, Warszawa 2010, s. 2.
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określenia hipotetycznych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu umożliwiają osza-
cowanie w jednym procesie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym. W tym miejscu 
pojawia się kwestia, czy systemy te korzystają z tych samych algorytmów oblicze-
niowych i w ten sam sposób określają wartości pozostałości. Aby udzielić poprawnej 
odpowiedzi na to pytanie, należy pokrótce przybliżyć istotę procesu szacowania tzw. 
szkód całkowitych w Polsce.

W przypadku systemu INFO-EKSPERT istotnym elementem procesu jest określe-
nie hipotetycznych kosztów naprawy. W odniesieniu do tego narzędzia koszt naprawy 
pojazdu rozli czany jest na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o je den ze 
stosowanych w praktyce systemów kosztorysowania37. Przed przystąpieniem do wyko-
nania wyliczenia wartości pozostałości określa się wartość rynkową pojazdu w stanie 
nieuszkodzonym – poprzez wybór typu pojazdu, marki, modelu, roku produkcji oraz 
jego wyposażenia. Istotny wpływ na określenie wartości rynkowej mają tzw. korekty 
dodatkowe wartości bazowej38, które mogą prowadzić do podwyższenia bądź też obni-
żenia tej wartości. Przykładowo jeżeli w pojeździe zamontowano instalację gazową, to 
wartość ta ulegnie zwiększeniu, a jeżeli pojazd miał wcześniej uszkodzone elementy, 
to wartość ta ulegnie zmniejszeniu. Podobnie gdy samochód wyposażony jest w auto-
matyczną klimatyzację, podgrzewane fotele czy też elektrycznie ste rowane lusterka, 
bądź też w inne elementy dodatkowego wyposażenia, to jego wartość będzie inna niż 
w przypadku wyposażenia standardowego. 

Następnym elementem procesu, mającym wpływ na ustalenie wartości pozostało-
ści, jest określenie stopnia uszkodzenia pojazdu i oszacowanie kosztów hipotetycznej 
naprawy. W tym celu w większości przypadków następuje transfer danych z syste-
mu AUDATEX do systemu INFOEKSPERT39. Na tym etapie należy nadmienić, że 
program w pierwszej kolejności analizuje, jakie części zostały zakwalifikowane do 
wymiany i jaki jest ich udział procentowy w zespołach danego pojazdu, aby w drugim 
etapie dokonać analizy wcześniej już oszacowanych kosztów napraw, na które składają 
się między innymi stawki mechaniczna i lakiernicza, materiały lakiernicze, robocizna, 
normalia40 oraz wartość części zamiennych.

Po transferze tych danych osoba wykonują ca wycenę dokonuje wyboru, według ja-
kiej metody ma nastąpić wyliczenie wartości pozostałości. Na tym etapie rozważań na-
leży wspomnieć, że system umożliwia zastosowanie aż trzech metod, z tym zastrzeże-
niem, że algorytm programu automatycznie wskazuje wartość najwyższą. Na przykład, 
jeżeli wartość pozostałości według metody zredukowanego kosztu naprawy wynosi 21 
tys. zł, a według metody stopnia uszkodzenia 13 tys. zł i metody odzysku części 5 tys. 
zł, to program wskazuje na wydruku wartość najwyższą. Zasadniczą wadą programu 

37 Obecnie w praktyce ubezpieczeniowej wykorzystywane są trzy programy służące szacowaniu kosztów 
napraw AUDATEX, EUROTAX oraz D.A.T. 
38 Korekty te służą określeniu indywidualnej rynkowej wartości pojazdu poddanego wycenie na dzień 
powstania kolizji.
39 Transfer ten obejmuje nie tylko hipotetyczny koszt napraw, lecz także zakres uszkodzeń danego pojaz-
du.
40 Normalia to drobne części zamienne nieujęte w systemie kalkulacyjnym. 
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jest uzależnienie od narzędzia dodatkowego, jakim jest w tym przypadku system AU-
DATEX. 

Podobny proces określania wartości pozostałości występuje w przypadku zastosowa-
nia programu EUROTAX, z tym jednak zastrzeżeniem, że narzędzie to posiada moduł 
służący kalkulacji kosztów napraw, zatem po wyznaczeniu wartości bazowej nie na-
stępuje transfer danych, ponieważ sam program – dzięki zastosowanym algorytmom 
– wyznacza wartość pozostałości na podstawie przyjętej metody, która tak jak w przy-
padku INFO-EKSPERT wybiera wartość najwyższą. Zasadniczą wadą tego systemu 
jest niepełna baza danych wartości bazowych pojazdów, ograniczona do samochodów 
osobowych, terenowych i dostawczych do 3,5 tony. 

Można pokusić się w tym miejscu o tezę, że skoro metoda i algorytm zastosowany 
w przypadku wyżej opisywanych systemów jest podobny w działaniu, to uzyskana 
wartość pojazdu uszkodzonego powinna być do siebie bardzo zbliżona. Jednak ana-
liza wyników autorskich badań w odniesieniu do tzw. szkód całkowitych wskazuje, 
że w przypadku poszczególnych marek i modeli pojazdów występują istotne różnice 
wartościowe, co znajduje swój stosowny wymiar ekonomiczny41.

Odmienna sytuacja występuje w przypadku trzeciego systemu eksperckiego, jakim 
jest AUTOONLINE. Tutaj rynkowa wartość pozostałości określana jest na podstawie 
gry popytu i podaży, czyli oferty uzyskanej na podstawie aukcji internetowej. Rola 
operatora programu sprowadza się jedynie do wprowadzenia stosownych danych do-
tyczących pojazdu – w postaci jego marki, modelu, roku produkcji, opisu zakresu 
uszkodzeń zawierającego hipotetyczne koszty naprawy. Oczywiście całość zgłoszenia 
uzupełniona jest stosownymi fotografiami pojazdu. W tym przypadku nie ma zasto-
sowania żaden algorytm czy też metoda, a o uzyskanej wartości pozostałości pojazdu 
decydują wyłącznie prawa rynkowe. Warto podkreślić, że system ten nie tylko szacuje 
wartość rynkową pozostałości pojazdu, jest także potężną platformą handlową. Uzy-
skiwane ceny w większości przypadków odzwierciedlają rzeczywistą wartość rynko-
wą pojazdu w stanie uszkodzonym, który po zakupie może być rozebrany na części 
lub też naprawiony. Znakomita większość ofert skutkuje sprzedażą pozostałości, a tym 
samym poszkodowany finalnie otrzymuje pieniężną wartość pojazdu na dzień szko-
dy. Do transakcji nie dochodzi jedynie w przypadku niewielkiej części ofert dotyczą-
cych pojazdów starych, wyeksploatowanych, nietypowych. Z pewnością wpływa to na 
znaczną popularność tego narzędzia w procesach likwidacji szkód komunikacyjnych.

Podsumowując rozważania dotyczące systemów eksperckich i ich wpływu na war-
tość pozostałości, należy stwierdzić, że narzędzia te umożliwiają znaczą ingerencję za-
równo w proces wyznaczenia wartości rynkowej pojazdu sprzed kolizji, jak i w stanie 
uszkodzonym. Choć mogłoby się wydawać, że narzędzie AUTOOLINE pozbawione 
jest tych wad, bo w założeniu wartość rynkowa wyznaczona jest na podstawie aukcji 
internetowej, to w praktyce nie wyklucza ono ingerencji także w wartość pozostałości, 
a zatem w sumę przyznanego poszkodowanemu odszkodowania.

41 Autorskie badania obejmowały 152 pojazdy z różnych segmentów rynkowych, w przypadku których 
stwierdzono tzw. szkodę całkowitą.
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4. Analiza wartości pozostałość w zależności 
od zastosowanego systemu eksperckiego

Złożoność badanej problematyki oraz różnice w wartościach bazowych poszcze-
gólnych marek i modeli pojazdów występujące na polskim rynku motoryzacyjnym 
wymagają podejścia alternatywnego. Dlatego też w celu ukazania istotnych zależno-
ści posłużono się z góry przyjętymi wzorcami zachowań. Tym samym, przedmiotem 
dalszych rozważań nie będzie analiza wszystkich zmiennych oraz korekt stosowa-
nych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, mających wpływ na wartość pojazdu za-
równo w stanie nieuszkodzonym, jak i uszkodzonym, a wyłącznie prezentacja i eks-
ploracja uzyskanych wyników eksperymentu numerycznego na przykładzie ściśle 
wyselekcjonowanych pojazdów z trzech segmentów: F, E i D42. Ponadto na potrzeby 
niniejszych rozważań przyjęto w uproszczeniu, że analiza dotyczyć będzie zastoso-
wania w tym procesie trzech systemów, a nie konkretnych metod, służących oszaco-
waniu tej zmiennej, które dla poszczególnych systemów są zróżnicowane i zdaniem 
autora nie w pełni mierzalne.

W celu zachowania poprawności logicznej i wartości metodologicznej badań ––
przyjęto, że zakres badań obejmował samochody osobowe z segmentów rynko-
wych D, E, F43. Do analizy wybrano trzy modele o określonych cechach i prze-
znaczeniu. Wyselekcjonowane pojazdy charakteryzowały się znaczą popularno-
ścią wśród klientów w danym okresie oraz ich zakup odbył się w polskim salonie 
sprzedaży.
Analiza objęła szkody zgłoszone z polisy odpowiedzialności cywilnej posiada-––
czy pojazdów mechanicznych w jednym z największych zakładów ubezpieczeń 
w maju 2016 r. 
Każdy wyselekcjonowany pojazd podlegał indywidualnemu procesowi naprawy ––
przewidzianemu przez konkretnego producenta.
Uwzględniając znaczny zakres uszkodzeń pojazdów, przyjęto, że w każdym przy-––
padku hipotetyczne koszty naprawy przewyższały wartość rynkową pojazdu na 
dzień powstania kolizji. 
Dla celów porównawczych w każdym przypadku posłużono się średnią wartością ––
bazową pojazdu brutto w stanie sprzed kolizji na dzień powstania szkody w maju 
2016 r.

42 W odniesieniu do zastosowanej metody, badania empiryczne przeprowadzono z zachowaniem standar-
dów naukowych w zakresie doboru zarówno próby badawczej (analiza obejmowała 152 pojazdy z trzech 
segmentów rynkowych: F, E i D), jak i systemu eksperckiego (w każdym przypadku zastosowano trzy wy-
żej omówione systemy). Badania przeprowadzono na przełomie 2015/2016 r. na podstawie dokumentacji 
jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych, działających na terenie województwa zachod-
niopomorskiego.
43 Aktualna klasyfikacja rynku europejskiego dzieli samochody osobowe na 10 kategorii, przy czym 
6 pierwszych wynika bezpośrednio z kryterium długości całkowitej i rozstawu osi, a dalsze z walorów 
użytkowych związanych z typem nadwozia. Poszczególne kategorie oznaczono kolejnymi literami al-
fabetu. Podział ten jest okresowo modernizowany, tak aby był możliwie najdokładniej dostosowany do 
aktualnej sytuacji na rynku samochodowym.
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We wszystkich symulacjach – w celu zachowania poprawności metodologicznej ––
badań – przyjęto te same korekty dotyczące wyposażenia dodatkowego, pierwszej 
rejestracji, przebiegu oraz uszkodzeń pozostających bez związku ze szkodą.
W celu zobrazowania wspominanych zależności podjęto próbę oszacowania warto-––
ści pozostałości przy zastosowaniu trzech systemów eksperckich używanych obec-
nie w procesach likwidacji szkód przez towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce.
Ponieważ system AUTOONLINE nie pozwala na określenie wartości pojazdu ––
sprzed powstania szkody, w jego przypadku dla określenia wartości bazowej po-
służono się systemem INFO-EKSPERT.

Wyniki eksperymentu numerycznego zaprezentowano w tabelach nr 1, 2 i 3. 

Tabela nr 1. Zestawienie uzyskanych wartości w zależności od wariantu przyjętego do 
wyceny systemu dla pojazdu Mercedes S (segment F)

Marka i model pojazdu
Mercedes S 500 W 22144

System 
INFO–EKSPERT

System 
EUROTAX45

System 
AUTOONLINE

Wartość bazowa pojazdu 
(brutto) 68 200 zł 68 200 zł 68 200 zł

Wartość rynkowa pojazdu 
po korektach (brutto) 49 200 zł 49 200 zł 49 200 zł

Wartość pojazdu uszkodzonego 
(brutto) 21 700 zł 17 500 zł 25 500 zł

Różnica wartości pojazdu 
przed szkodą i po niej (brutto)46 27 500 zł 31 700 zł 23 700 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie systemów EUROTAX, INFO-EKSPERT, AUTOONLINE.

Analiza zaprezentowanych danych dotyczących prognozowanych wartości pozosta-
łości na przykładzie trzech ściśle wyselekcjonowanych modeli pojazdów wskazuje na 
znaczne rozbieżności kwotowe występujące pomiędzy danymi systemami w odniesie-
niu do analizowanej zmiennej. Najwyższe wartości pojazdów uszkodzonych zostały 
osiągnięte przy zastosowaniu systemu AUTOONLINE, natomiast najniższe wartości 
pozostałości były wynikiem wykorzystania w tym procesie systemu EUROTAX. Ten 
ostatni system – jak wiadomo – w odniesieniu do tej kategorii szkód jest rzadko stoso-
wany w praktyce ubezpieczeniowej, gdyż jak wykazały badania, wskazuje on najniż-
szą wartość pozostałości, a co za tym idzie najwyższą kwotę przyznanego odszkodo-
wania.
44 Mercedes S 500 model W 221, pojemność 5461 ccm, moc 285 kW, rok produkcji 2006, data pierwszej 
rejestracji 7 lutego 2006 r., przebieg 283 024 km.
45 Na uwagę zasługuje fakt, że zaobserwowano różnicę w wartości bazowej między systemami INFO–EK-
SERT a EUROTAX w przypadku wszystkich analizowanych modeli. Tematyka ta nie stanowiła jednak 
przedmiotu rozważań niniejszego artykułu.
46 Hipotetyczna kwota, którą towarzystwo wypłaciłoby poszkodowanemu w przypadku przyjęcia odpo-
wiedzialności.
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Tabela nr 2. Zestawienie uzyskanych wartości w zależności od wariantu przyjętego do 
wyceny systemu dla pojazdu BMW 5 (segment E)

Marka i model pojazdu
BMW 5 E6047

System 
INFO–EKSPERT

System 
EUROTAX

System 
AUTOONLINE

Wartość bazowa pojazdu  
(brutto) 32 000 zł 32 000 zł 32 000 zł

Wartość rynkowa pojazdu 
po korektach (brutto) 29 500 zł 29 500 zł 29 500 zł

Wartość pojazdu uszkodzonego 
(brutto) 18 000 zł 16 500 zł 20 500 zł

Różnica wartości pojazdu 
przed szkodą i po niej (brutto) 11 500 zł 13 000 zł 9000 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie systemów EUROTAX, INFO-EKSPERT, AUTOONLINE.

Tabela nr 3. Zestawienie uzyskanych wartości w zależności od wariantu przyjętego do 
wyceny systemu dla pojazdu Volkswagen Passat B6 (segment D)

Marka i model pojazdu
Volkswagen Passat B648

System 
INFO–EKSPERT

System 
EUROTAX

System 
AUTOONLINE

Wartość bazowa pojazdu 
(brutto) 22 000 zł 22 000 zł 22 000 zł

Wartość rynkowa pojazdu 
po korektach (brutto) 20 500 zł 20 500 zł 20 500 zł

Wartość pojazdu uszkodzonego 
(brutto) 6 700 zł 5 500 zł 9 500 zł

Różnica wartości pojazdu 
przed szkodą i po niej (brutto) 13 800 zł 15 000 zł 11 000 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie systemów EUROTAX, INFO-EKSPERT, AUTOONLINE. 

Na tym etapie analizy wyników badań warto odnieść się do systemu INFO-EK-
SPERT, w przypadku którego wartość pozostałości kształtuje się na średnim pozio-
mie w stosunku do innych systemów. Wydaje się, że twórcy programu – wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom rynku ubezpieczeniowego – w porę dostrzegli istotę pod-
jętej tematyki badawczej, wprowadzając do swojego narzędzia dodatkową opcję 
umożliwiającą wprowadzenie do tego systemu wartości pozostałości uzyskanej 
z systemu AUTOONLNIE, urealniając tym samym wartość pozyskaną za pomocą 

47 BMW 5 model E60, pojemność 2996 ccm, moc 258 kW, rok produkcji 2006, data pierwszej rejestracji 
15 marca 2006 r., przebieg 282 224 km.
48 Mercedes Passat B6, pojemność 2000 ccm, moc 175 kW, rok produkcji 2008, data pierwszej rejestracji 
24 kwietnia 2008 r., przebieg 214 000 km.
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stosownych algorytmów i metod oraz zbliżając ją do rzeczywistej wartości rynko-
wej pozostałości. 

5. Wnioski końcowe

Jak wskazują dostępne raporty i opracowania49 w praktyce ubezpieczeniowej do-
minują szkody częściowe. Mimo to problematyka tzw. szkód całkowitych jest ciągle 
aktualna i to zarówno w aspekcie rozważań akademickich, jak i praktyki ubezpiecze-
niowej.

Jak zaprezentowano w powyższych rozważaniach, wpływ na wartość pojazdu uszko-
dzonego – poza czynnikami takimi jak wartość bazowa pojazdu, zastosowane korekty, 
przyjęta metoda obliczeń – ma przede wszystkim zastosowany system ekspercki, tak 
więc prawidłowe ustalenie zasad likwidacji szkód całkowitych, a co za tym idzie war-
tości pozostałości, ma istotny wpływ na funkcjonowanie zarówno rynku ubezpiecze-
niowego, jak i motoryzacyjnego.

Zastosowanie poszczególnych systemów eksperckich w procesie określania tzw. 
szkód całkowitych ma istotny wpływ na kwoty przyznawanych odszkodowań w od-
niesieniu do szkód likwidowanych tak z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jak 
i autocasco. Problematyka ta z pewnością dotyczy nie tylko samochodów osobowych, 
lecz także innych rodzajów pojazdów. Można wręcz postawić tezę, że sposób ustalania 
wartości pozostałości wciąż stanowić będzie przedmiot sporów na linii poszkodowany 
– zakład ubezpieczeń – orzecznictwo sądowe.

Analizując przedstawione w tabelach sumarycznie wyniki symulacji i prognoz war-
tości pozostałości w odniesieniu do konkretnych modeli pojazdów z poszczególnych 
segmentów rynkowych, można stwierdzić, że:

W przypadku wyselekcjonowanych do badań modeli pojazdów występują znaczne ––
rozbieżności kwotowe pomiędzy danymi systemami w odniesieniu do analizowa-
nej zmiennej.
Najwyższe wartości pojazdów uszkodzonych zostały osiągnięte przy zastosowaniu ––
systemu AUTOONLINE, co z pewnością przesądza o tym, że obecnie system ten 
jest najczęściej wykorzystywany w procesie szacowania szkód całkowitych przez 
prawie wszystkie zakłady ubezpieczeń w Polsce. 
Najniższe wartości pozostałości są wynikiem wykorzystania w tym procesie sys-––
temu EUROTAX, który w odniesieniu do tej kategorii szkód jest rzadko stosowa-
ny w praktyce ubezpieczeniowej, gdyż – jak wykazały badania – wskazuje on na 
najniższą wartość pozostałości, a co za tym idzie najwyższą kwotę przyznanego 
odszkodowania.
W przypadku sytemu INFO–EKSPERT istnieje możliwość dokonania korekty ––
wartości pozostałości poprzez wprowadzenie kwoty uzyskanej z systemu AUTO-
ON–LINE, aby urealnić tym samym wartość pozyskaną za pomocą stosownych 
algorytmów i metod oraz zbliżyć ją do rzeczywistej wartości rynkowej pozostało-
ści. 

49 KNF, Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2015 roku, KNF, Warszawa 2016, s. 33.
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Podjęta analiza wpływu zastosowanego systemu eksperckiego na wartość pozosta-
łości – studium przypadku szkoda całkowita likwidowana z polisy odpowiedzialności 
cywilnej posiadacza pojazdu – nie wyczerpuje w pełni istoty zagadnienia. Stanowi 
jedynie próbę zasygnalizowania złożoności badanej problematyki, dotyczącej wpływu 
systemu eksperckiego na kwotę przyznanego odszkodowania, i wymaga z pewnością 
dalszych analiz i badań w celu zrozumienia determinantów ekonomicznych oraz poza-
ekonomicznych, kształtujących popyt na pozostałości będące wynikiem szkody całko-
witej i ich podaż na tym zmiennym i osobliwym rynku.
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Analysis of the economic dimension influence 
of the applied expert system on the market value 

of remains - case study of total damage eliminated from 
the civil liability insurance policy of the vehicle owner

Abstract. In the article an attempt was made to draw attention to issues related to influ-
ence of applied expert system on the so called market value of remains, exemplified by 
the case study of the total damage eliminated from the civil liability insurance policy. 
For empirical purposes, numerical experiment was used in the case study that is based 
on the forecast of the value of remains after application of several expert systems cur-
rently used by insurance companies in Poland. The deliberations were supplemented 
with the description of the influence of applied tool on the process of estimating of 
remains’ market value. The aim of the article is to signal the existing formal limitations 
and the desired prospective directions of changes in the process of determining the 
market value of the remains with respect to the damages liquidated from the liability 
insurance by insurance companies and the evaluations performed by car appraisers and 
court experts.

Keywords: costs of repairs, expert system, total damage, civil liability insurance poli-
cy, economic dimension.
JEL Codes: G22, G32, G38.

W. Lewicki



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 21 (2/2016)

47Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 21 (2/2016): 47-62
Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection No. 21 (2/2016): 47-62

Wpływ zakazu różnicowania składek 
ze względu na płeć na wysokość składek 

w ubezpieczeniach na życie

Agata SADOWSKA1

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Streszczenie. Zakłady ubezpieczeń, na podstawie art. 18a ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej, mogły proporcjonalnie różnicować składki poszczególnych osób ze 
względu na płeć. W dniu 14 grudnia 2012 r. Sejm wprowadził nowelizację ustawy 
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej dotyczącą wprowadzenia za-
kazu stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby 
ubezpieczonej. Zmiana ta była spowodowana koniecznością wdrożenia do krajowe-
go porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09 Test–Achats. 
Wyliczenie składek w oparciu o tablice trwania życia osobno dla mężczyzn i kobiet 
oraz porównanie wyników z wyliczonymi składkami unisex potwierdziło, że uwzględ-
nianie kryterium płci jest niezbędne do kalkulacji składek adekwatnych do ryzyka, 
gdyż ryzyko śmierci jest mocno skorelowane z płcią, przez co składki dla kobiet i męż-
czyzn istotnie różnią się między sobą.
Nowe składki ubezpieczeń terminowych na życie, a także na życie i dożycie, będą 
wyższe dla kobiet, a niższe dla mężczyzn, przy czym największe różnice będzie 
można zaobserwować w przypadku ubezpieczeń terminowych na wypadek śmierci, 
o długim okresie obowiązywania umowy. Odwrotna sytuacja będzie miała miejsce 
na rynku ubezpieczeń na dożycie, a także ubezpieczeń rentowych, gdzie poszkodo-
waną grupą będą mężczyźni. Różnice w wysokości składek dla każdego badane-
go produktu ubezpieczeniowego będą bardziej widoczne dla osób starszych, a tak-
że w przypadku ubezpieczeń, w których okres płatności składek będzie krótszy niż 
okres trwania ochrony. 

Słowa kluczowe: różnicowanie składek, płeć, składki unisex.

Kody JEL: G22.

1 Kontakt z autorem: Agata Sadowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Aleja Niepodległości 10, 
61-875, Poznań, Polska, e-mail: asc.sadowska@gmail.com. 
Artykuł napisany na postawie pracy, która zajęła III miejsce w XV edycji konkursu Rzecznika Finansowe-
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gisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych w 2016 r.
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1. Wstęp

Płeć uznawana jest za jeden z głównych czynników pozwalających określić poziom 
ryzyka ubezpieczeniowego, a zatem wpływających na wysokość składek ubezpiecze-
niowych. Cecha ta jest kluczowa w trzech głównych kategoriach produktów ubezpie-
czeniowych: w ubezpieczeniach na życie, w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz 
w produktach emerytalnych i prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych. W związku 
z istotnymi różnicami występującymi pomiędzy kobietami i mężczyznami, zarówno 
biologicznymi, jak i społeczno-behawioralnymi, w większości państw członkowskich 
Unii Europejskiej składki wyżej wymienionych ubezpieczeń różniły się wysokością 
w zależności od płci ubezpieczonego. Ze względu na dłuższe trwanie życia kobiet 
ubezpieczenia na życie były z reguły droższe dla mężczyzn, z tego samego powodu 
ubezpieczenia rentowe były dla nich tańsze.

Mimo że dotychczas Unia Europejska zezwalała na traktowanie kategorii płci jako 
cechy wpływającej na prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych zdarzeń, to dnia 
1 marca 2011 r. w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej w sprawie Test–Achats różnicowanie składek ubezpieczeniowych ze względu na 
płeć zostało uznane za niezgodne z prowadzoną unijną polityką równości szans. Wyrok 
jednoznacznie stwierdzał, że dotychczasowa możliwość taryfikacji składek i świad-
czeń w zależności od płci ubezpieczonego jest rażącym naruszeniem fundamentalnego 
celu Wspólnoty.

Oczywiste jest, że zakaz różnicowania składek ze względu na płeć wymusi na rynku 
ubezpieczeniowym wiele zmian, w szczególności wpłynie na rynek ubezpieczeń na 
życie. Podstawową tezą prezentowanego artykułu jest stwierdzenie, że wykluczenie 
kryterium płci z procesu kalkulacji składki w ubezpieczeniach na życie wpłynie nega-
tywnie na rynek tych ubezpieczeń, gdyż produkt ubezpieczeniowy powstały na pod-
stawie uśrednionych wartości tablic trwania życia nie będzie odpowiadał rzeczywistej 
wartości ponoszonego ryzyka.

2. Zakaz różnicowania składek ubezpieczeniowych ze względu na płeć

W 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, a tym samym wyraziła zgodę na 
wprowadzenie jednolitej polityki wspólnotowej w większości obszarów życia społecz-
no-gospodarczego. Celami priorytetowymi są pod tym względem polityki horyzontal-
ne, do których Wspólnota zaliczyła, obok polityki zrównoważonego gospodarowania 
i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, właśnie politykę równości szans. Prioryte-
towość wymienionych polityk oznacza ich nadrzędność względem wszystkich polityk 
sektorowych, które nie mogą być sprzeczne z celami fundamentalnymi2. 

Zaczynem swoistej polityki równości płci w obszarze rynku ubezpieczeniowego był 
art. 5 ust. 2 dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej 
w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towa-

2 M. Machowiak, Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach a problem równości płci, „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Poznańskiej” 2012, nr 58, s. 54.

A. Sadowska



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 21 (2/2016)

49Wpływ zakazu różnicowania składek ze względu na płeć...

rów i usług oraz dostarczania towarów i usług3. Dyrektywa umożliwiała wykorzystanie 
czynników aktuarialnych dotyczących płci zarówno w ubezpieczeniach, jak i w innych 
związanych z ubezpieczeniami usługach finansowych. Miała jednak zastosowanie wy-
łącznie do ubezpieczeń prywatnych, nie wpływając w żaden sposób na regulacje ubez-
pieczeń obowiązkowych, w tym związanych ze stosunkiem pracy. 

Według art. 5 ust. 1 omawianego dokumentu we wszystkich umowach zawartych 
po dniu 21 grudnia 2007 r. użycie kryterium płci w trakcie kalkulacji składek bądź 
świadczeń związanych z ubezpieczeniem i powiązanymi usługami finansowymi nie 
będzie mogło spowodować różnic w składkach i świadczeniach danych osób. W myśl 
zapisów art. 5 ust. 2 wskazywanej dyrektywy do tego czasu państwa członkowskie 
miały możliwość podjęcia samodzielnej decyzji o proporcjonalnym zróżnicowaniu 
składki ze względu na płeć w tych ubezpieczeniach, w których na podstawie danych 
aktuarialnych i statystycznych kryterium takie miało duże znaczenie. W żadnym z wy-
mienionych wypadków koszty związane z przymiotami kobiecości, takimi jak ciąża 
i macierzyństwo, nie mogły powodować różnic w wysokości składek i świadczeń po-
szczególnych osób4.

Polski ustawodawca zauważył możliwość wykorzystania kryterium płci podczas sza-
cowania ryzyka, czego efektem był art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 
Artykuł ten mówił o tym, że wycena ryzyka na podstawie kryterium płci jest możliwa 
w przypadku, gdy ubezpieczyciel gromadzi, aktualizuje oraz publikuje dane potwier-
dzające zasadność stosowania tej cechy5. Wielość możliwości, jakie generowało użycie 
czynnika płci przy wycenie ryzyka, spowodowało uznanie tej cechy jako zasadniczego 
kryterium dla instrumentów zarówno działu I, jak i działu II ubezpieczeń gospodar-
czych.

Mimo że dotychczas Unia Europejska zezwalała na traktowanie kategorii płci jako 
cechy wpływającej na prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych zdarzeń, to dnia 
1 marca 2011 r. w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Te-
st–Achats, art. 5 ust. 2 omawianej powyżej dyrektywy – umożliwiający uchylenie się 
od zasady równości płci ustanowionej w art. 5 ust. 1 dyrektywy – został uznany za 
niezgodny z prowadzoną unijną polityką równości szans, jak również z art. 21 oraz 
23 Karty Praw Podstawowych6. Wyrok jednoznacznie stwierdzał, że dotychczasowa 
możliwość taryfikacji składek i świadczeń w zależności od płci ubezpieczanego jest ra-
żącym naruszeniem fundamentalnego celu Wspólnoty. Europejski Trybunał Sprawie-
dliwości dodatkowo podkreślił w komunikacie prasowym związanym z ogłoszeniem 
3 Dz. Urz. UE L 373/37 z dnia 21 grudnia 2004 r.
4 M. Więcko-Tułowiecka, Dyskryminacja płciowa w ubezpieczeniach – wytyczne dotyczące stosowania 
dyrektywy 2004/113/KE w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych w świetle wyroku Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości – sprawa C236/09 (Test-Achats), „Monitor Ubezpieczeniowy 2012” nr 50.
5 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. 
zm.).
6 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Wyrok Trybunału (Wielka Izba) z dnia 1 marca 2011 r. 
w sprawie C-236/09 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w try-
bie prejudycjalnym, złożony przez Courconstitutionnelle (Belgia) postanowieniem z dnia 18 czerwca 2009 r., 
które wpłynęło do Trybunału w dniu 29 czerwca 2009 r., w postępowaniu: Associationbelge des Consomma-
teurs Test–Achats ASBL,Yann van Vugt, Charles Basselier przeciwko Conseil des Ministres, 2011.
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wyroku, że Unia jako działanie priorytetowe traktuje dążenie do zniesienia dyspropor-
cji i wdrażanie zasady równości płci. Według Trybunału możliwość taryfikacji składki 
ze względu na płeć przyczyni się do pogłębienia istniejących nierówności. W wyniku 
tego art. 5 ust. 2 dyrektywy został uznany za nieważny po upływie okresu transpozycji, 
czyli od dnia 21 grudnia 2012 r. Od tej pory zakaz dyskryminacji z powodu płci zawar-
ty w art. 5 ust. 1 obowiązuje bez jakichkolwiek wyjątków7.

Przewidując możliwość powstania wątpliwości odnośnie do stosowania zasady 
wprowadzonej przez Trybunał, w dniu 13 stycznia 2012 r. Komisja Europejska stwo-
rzyła wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy 2004/113/KE w odniesieniu do ubez-
pieczeń, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 
C-236/09 (Test–Achats8). We wspomnianych wytycznych Komisja Europejska prze-
widziała możliwość takich praktyk, jak pozyskiwanie, przechowywanie i użycie czyn-
nika płci bądź informacji z nią związanych. Oznacza to, że zakłady ubezpieczeń będą 
uprawnione do użycia danych w celu monitorowania swoich produktów z perspekty-
wy wyceny ogólnej oraz do ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie 
z przepisami o wypłacalności. Dozwolone będzie również stosowanie kryterium płci 
w umowach reasekuracyjnych, również przy wycenie składek z takich umów, o ile nie 
będzie to miało wpływu na indywidualną wycenę składki ubezpieczeniowej. Różnice 
między kobietami i mężczyznami będzie można również wykorzystać w działaniach 
marketingowych i reklamowych. Komisja Europejska podkreśliła w wytycznych, że 
zakład ubezpieczeń nie będzie miał prawa odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia, 
jeżeli jedyny argumentem będzie płeć przyszłego ubezpieczonego9. 

Jak wykazała Komisja, równość kobiet i mężczyzn oznacza, że dwa podmioty nie 
mogą płacić różnych składek bądź otrzymywać różnej wysokości świadczeń, jeżeli 
jedyną różniącą ich cechą jest płeć. W związku z tym kryterium płci może być wyko-
rzystywane w procesie underwritingu w zakresie ubezpieczeń na życie i zdrowotnych, 
w których takie czynniki ryzyka, jak wywiad rodzinny czy statut zdrowotny, wynikają 
z oczywistych, fizjologicznych różnic między kobietami i mężczyznami. Z tego powo-
du stworzono również możliwość tworzenia produktów ubezpieczeniowych kierowa-
nych do jednej z płci. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadził zakaz różnicowania skła-
dek z powodu płci, ale również z powodu czynników wyglądających na neutralne, 
które skutkują jednak wyjątkowo niekorzystnymi warunkami dla jednej z płci. Jest to 
tzw. dyskryminacja pośrednia, która może być uznana za zgodną z przepisami prawa 
unijnego, o ile zgodny z prawem będzie jej cel, a zastosowane środki niezbędne do jego 
osiągnięcia10. Za przykład mogą posłużyć ubezpieczenia komunikacyjne, w których 
czynnikiem pozornie neutralnym, jednak mocno skorelowanym z płcią, jest moc silni-
ka – mężczyźni wybierają silniki o większej mocy.
7 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komunikat Prasowy nr 12/11 z dnia 1 marca 2011, Luk-
semburg 2011.
8 Dz. Urz. UE C11/1 z dnia 13 stycznia 2012 r.
9 Komisja Europejska, Komunikat: Włączenie zagadnienia równych szans kobiet i mężczyzn do polityki 
i inicjatyw Wspólnoty, 2012. 
10 M. Więcko-Tułowiecka, op. cit.
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Zasady antydyskryminacyjne obowiązują jedynie w umowach zawartych po dniu 
21 grudnia 2012 r., w tym zawieranych po raz pierwszy po tym terminie, jak i prze-
dłużających obowiązywanie poprzednich umów. Jako przykład umów nieobjętych 
wprowadzoną w nowym brzmieniu zasadą równości można wymienić umowy auto-
matycznie przedłużane na podstawie wcześniej uzgodnionych warunków oraz umowy, 
w których zmiana wynika z wcześniejszych ustaleń i nie wymaga zgody ubezpieczone-
go. Zasada gender mainstreaming nie będzie miała również zastosowania w umowach 
ubezpieczenia dotyczących przeniesienia portfela do innego zakładu ubezpieczeń11.

3. Możliwe konsekwencje zrównania składek

Obecnie płeć uznawana jest za jedną z kluczowych cech określających poziom ry-
zyka związanego z ubezpieczeniami zarówno z działu I, jak i z działu II. Cecha ta jest 
czynnikiem decydującym szczególnie w trzech głównych kategoriach produktów ubez-
pieczeniowych: w ubezpieczeniach na życie, w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz 
w produktach emerytalnych i prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych12. Oczywiste 
jest, że zakaz różnicowania składek ze względu na płeć wymusił na rynku ubezpiecze-
niowym wiele zmian. Bezpośrednimi implikacjami są spadek jakości oceny ryzyka oraz 
wprowadzenie przez zakłady ubezpieczeń zmian w stosowanych dotychczas procedu-
rach underwritingowych. W rezultacie zakaz uwzględniania czynnika płci w procesie 
oceny ryzyka wpływa również na zmianę wysokości stawek ubezpieczeniowych, zmia-
ny w ofercie produktowej zakładów ubezpieczeń, a także na wizerunek ubezpieczycieli 
oraz popyt zgłaszany przez potencjalnych klientów na rynku ubezpieczeń13.

Bezpośrednia konsekwencja, jaką jest obniżenie jakości kalkulacji ryzyka ze wzglę-
du na konieczność przyjmowania wartości uśrednionych dla obu płci zamiast wartości 
rzeczywistych, może prowadzić do złej wyceny negatywnych zdarzeń. Problem łatwo 
zauważyć na przykładzie tablic trwania życia, które w procedurze underwritingowej 
i aktuarialnej mają kluczowe znaczenie, pod warunkiem że zawierają rzeczywiste dane 
wyliczone z uwzględnieniem płci ubezpieczonego. Wycena oparta na przeciętnych 
wartościach oferowanych przez tablice trwania życia uśrednione dla obu płci (unisex) 
nie jest dokładna, co jest sprzeczne z definicją ubezpieczenia, które ma na celu rozpra-
szanie ryzyka poprzez jego wycenę i tworzenie odpowiedniego portfela klientów14. Jak 
wiadomo, dokładniejsze poznanie cech podmiotów ubezpieczenia skutkuje ochroną 
ubezpieczeniową bardziej dopasowaną do ich potrzeb oraz odpowiedniejszą w stosun-
ku do ryzyka wysokością płaconej składki. Co więcej, uśrednianie niektórych danych 
(w tym wypadku związanych z płcią ubezpieczonego), niezbędnych do prawidłowej 
oceny ryzyka, jest sprzeczne z założeniami nowych standardów oceny wypłacalności 
11 Ibidem.
12 Society of Actuaries in Ireland, The draft EU Directive on equal insurance premiums for men and wo-
men, https://web.actuaries.ie/sites/default/files/story/2004/04/Unisex_Premiums/040406%20briefing%20
statement%20on%20unisex%20premiums.pdf.
13 M. Machowiak, op. cit.
14 E. Kowalewski, Ryzyko w działalności człowieka i możliwości jego ograniczenia, [w:] T. Sangowski 
(red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1998, s. 52–53.



52

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 21 (2/2016)

zakładów ubezpieczeń Wypłacalność II, które za cel główny uznają dokładniejszą ana-
lizę ryzyka ubezpieczeniowego15.

Ze względu na wprowadzenie w życie wyroku w sprawie Test–Achats, underwri-
terzy będą zmuszeni zmodyfikować dotychczas stosowany proces oceny ryzyka, aby 
uniknąć zbyt dużej jego dewaluacji. W tym wypadku rolę płci będą zastępowały inne 
cechy charakterystyczne dla danej grupy podmiotów bądź też cecha płci będzie w pe-
wien sposób symulowana. Celem takiego zabiegu będzie utrzymanie oceny ryzyka 
oraz składki na poziomie podobnym do dotychczasowego. Za przykład może posłużyć 
wybieranie do tworzonego portfela osób wykonujących określony zawód. W produk-
tach ubezpieczeniowych kierowanych do mężczyzn przedkładane będą osoby o za-
wodach zmaskulinizowanych. Natomiast w przypadku produktów charakteryzujących 
się preferencją składki względem kobiet wybierane będą osoby pracujące w zawodach 
uznanych za sfeminizowane, czyli takich w branżach, jak edukacja czy opieka zdro-
wotna i pomoc społeczna16.

Problemy związane z jakością procesu underwritingowego wywołane decyzją Try-
bunału pociągną za sobą zmiany w wysokości składek ubezpieczeniowych. Ujednoli-
cenie stawek za świadczenie ochrony ubezpieczeniowej może nastąpić według dwóch 
wariantów17: 

wybór składki korzystniejszej z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń i wyrówna-––
nie składek do poziomu składki wyższej,
uśrednienie wysokości składek dla obu płci.––

W ubezpieczeniach komunikacyjnych kobiety płaciły preferencyjne składki w stosun-
ku do mężczyzn, co związane było z danymi statystycznymi, według których kobiety 
prowadzą bezpieczniej, a koszty likwidacji wypadków przez nie zgłaszanych są niższe. 
Ubezpieczyciele mogli zatem traktować kobiety jako wyjątkową grupę odbiorców i ofe-
rować im produkty o takim samym zakresie ubezpieczenia w niższej cenie bądź produk-
ty o rozszerzonym zakresie w cenie porównywalnej do tej płaconej przez mężczyzn. Za-
stosowanie zakazu różnicowania składek ze względu na płeć będzie implikować wzrost 
ceny ochrony ubezpieczeniowej dla kobiet, niezależnie od rozpatrywanego wariantu. 
W przypadku realizacji scenariusza pierwszego kobiety utracą prawo do 5–7% zniżki 
ze względu na swoją płeć, choć mężczyźni nie powinni odczuć żadnych zmian zwią-
zanych z wysokością wydatków na użytkowanie samochodu18. Firma doradcza Price-
waterhouseCoopers przewiduje, że w przypadku wyrównania składek płaconych przez 
kobiety poniżej 25. roku życia, w celu zniwelowania różnic w wysokości składek płaco-
nych przez ich rówieśników, zapłacą one nawet o 40% więcej niż dotychczas19. Wariant 
postulujący uśrednienie stawek dla obu płci będzie skutkował podwyższeniem składek 

15 M. Machowiak, op. cit.
16 J. Kostrzewska, W tej branży pracuje najwięcej kobiet, http://finanse.wp.pl/kat,18453,title,W-tej-bran-
zy-pracuje-najwiecej-kobiet,wid,13202870,wiadomosc.html?ticaid=113e17&_ticrsn=5.
17 M. Machowiak, op.cit.
18 Link4 TU S.A., Link4 – UbezpieczONA 24, informacja prasowa z 31 maja 2006 r., http://www.link4.pl/
nowosci/aktualnosci/link4-ubezpieczona-24.
19 W Unii wchodzi w życie zakaz uzależniania składek od płci ubezpieczonego. Będzie drożej, „Gazeta 
Prawna” z 21 grudnia 2012 r.
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dla kobiet z jednoczesnym niewielkim spadkiem wysokości składek dla mężczyzn. As-
sociation of British Insurers szacuje, że wzrost stawek dla kobiet może wynieść nawet 
25–30%20. Dla odmiany Europejskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli (CEA – Comité 
Européen des Assurances) twierdzi, że ceny polis z tytułu OC posiadaczy pojazdów me-
chanicznych dla kobiet wzrosną średnio o 11%, tymczasem dla mężczyzn spadną o 9%. 
W grupie 20-letnich kierowców średnia dla Europy różnica w cenie tych polis to aż 
27% (w przypadku Niemiec tylko 19%, a Wielkiej Brytanii 60%). Co ciekawe, w gru-
pie 40-letnich kierowców różnica w płaconych polisach wynosi jedynie 5%21. Według 
analityka agencji ratingowej Fitch, Bjorna Norrmana, nie należy jednak spodziewać się, 
że szczególnie na początku wzrostowi składek dla kobiet w ubezpieczeniach komunika-
cyjnych towarzyszyć będzie obniżenie ich wartości dla młodych mężczyzn22.

Według Polskiej Izby Ubezpieczeń nowe regulacje będą miały nieporównywalnie 
większy wpływ na sytuację na rynku ubezpieczeń na życie23. Jednak w przypadku 
ubezpieczeń z działu I wystąpi sytuacja odwrotna do tej na rynku ubezpieczeń komuni-
kacyjnych. Kobiety żyją dłużej, zatem ubezpieczając się na dożycie, mężczyźni mogli 
dotychczas liczyć na preferencyjną składkę. Cena, jaką płacili za ochronę ubezpiecze-
niową, jako pochodna przewidywanych do wypłaty świadczeń, była niższa ze względu 
na mniejszą potencjalną sumę wypłacanych świadczeń. Zakaz różnicowania składki 
ze względu na płeć będzie zatem krzywdzący dla mężczyzn, którzy zapłacą więcej niż 
wcześniej24. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku typowych ubezpieczeń na wypadek 
śmierci. Ze względu na dłuższy przewidywany czas trwania życia kobiet oraz związa-
ne z tym mniejsze ryzyko śmierci, to kobiety były w preferencyjnej grupie. W bada-
niach firmy Oxera, przeprowadzanych na zlecenie Insurance Europe i opublikowanych 
w 2011 r., szacuje się, że w wyniku wprowadzenia decyzji Trybunału kobiety w wieku 
40 lat zapłacą aż do 30% więcej niż do tej pory za składkę ochronnego ubezpieczenia 
na życie25. Jeśli chodzi natomiast o cenę dziesięcioletniego ubezpieczenia na wypadek 
śmierci, którego przedmiotem jest zabezpieczenie spłaty kredytów i pożyczek, kalku-
lacje wyglądają następująco: dotychczas kobieta w wieku 25 lat zapłaciłaby za dany 
produkt 30,50 zł, a mężczyzna 66,20 zł. Po zrównaniu składek obydwoje będą mu-
sieli zapłacić 54,40 zł26. Zakaz różnicowania składek będzie implikował negatywne 
skutki również w przypadku ubezpieczeń rentowych. Dobrym przykładem są badania 
CEA, które pokazują, że wypłaty z polis emerytalnych dla mężczyzn będą o 5% niższe 
od dotychczasowych. Po zastosowaniu uśrednionych tablic trwania życia, mężczyzna, 
20 Association of British Insurers, European Court of Justice gender ban is disappointing news for UK 
insurance customers says the ABI, http://www.abi.org.uk/News/News-releases/2011/03/European-Court- 
of-Justice-gender-ban-is-disappointing-news-for-UK-insurance-customers-says-the-ABI.
21 A. Popiołek, Zakaz różnicowania cen polis ze względu na płeć. Kobiety zapłacą więcej?, http://wybor-
cza.biz/biznes/1,101562,10785810,Zakaz_roznicowania_cen_polis_ze_wzgledu_na_plec__Kobiety.html.
22 EurActiv, Reuters, Women likely to face higher insurance costs, http://www.euractiv.com/socialeurope/
insurance-prices-soar-women-news-516811.
23 PIU: Konsekwencje zakazu różnicowania składek ze względu na płeć, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 
z 4 stycznia 2013 r.
24 M. Machowiak, op.cit. 
25 PIU: Konsekwencje zakazu…, op. cit.
26 J. Tomaszewski, Równouprawnie(nie)?, http://ub.comperia.pl/rownouprawnienie.html.
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odkładając na emeryturę tyle samo czasu co kobieta, będzie pobierał świadczenie staty-
stycznie krócej o 4 lata. W opinii prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń sytuacja taka może 
wpływać zniechęcająco na mężczyzn dobrowolnie odkładających na emeryturę27. 

Omówione powyżej przykłady wskazują na kolejną konsekwencję ograniczenia 
zróżnicowania składek. Zmiana wysokości cen polis związana z uśrednieniem bądź 
wyabstrahowaniem czynnika płci może prowadzić do zjawiska zwanego antyselek-
cją ryzyka. Wzrost cen ochrony ubezpieczeniowej wynikający z uśrednienia jej war-
tości może skłonić osoby o potencjalnie niższym ryzyku do rezygnacji ze skorzysta-
nia z oferty ubezpieczyciela, ponieważ opłacalność wykupienia takiej ochrony będzie 
mniejsza od dotychczasowej, a czasem nawet zerowa28.

Obowiązek wprowadzenia zmian w dotychczas obowiązujących procedurach un-
derwritingowych wpłynie również na ofertę ubezpieczycieli. Do tej pory dzięki moż-
liwości kalkulacji składki z uwzględnieniem płci, zakłady ubezpieczeń mogły dopa-
sowywać oferowane produkty do potencjalnego ryzyka, a zatem do indywidualnych 
potrzeb klienta. Dostawcy ubezpieczeń zauważali odrębność potrzeb kobiet i mężczyzn, 
co owocowało odpowiednią ofertą produktów konstruowanych w oparciu o uwarunko-
wania biologiczne, często w przypadku kobiet związane z macierzyństwem czy róż-
nicami w budowie fizycznej. Konieczność stosowania zakazu różnicowania składek 
przyczyni się najpewniej do zlikwidowania produktów adresowanych do wybranej 
płci, na przykład ubezpieczeń opartych na systemie bonusów w postaci szerszego za-
kresu ochrony dla preferowanej płci. Budowa produktów bezpośrednio nawiązujących 
do płci osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej również może ulec zmianie. 
W rezultacie można spodziewać się zaniku innowacyjności produktowej oraz ograni-
czenia liczby ubezpieczeń dedykowanych na rzecz ujednoliconych29.

4. Płeć a śmiertelność i trwanie życia

Komisja Europejska w następujący sposób skomentowała wprowadzenie zakazu 
różnicowania składek ubezpieczeniowych ze względu na płeć. Po pierwsze, powołu-
jąc się na przeprowadzane badania, stwierdziła, że płeć nie jest głównym czynnikiem 
determinującym długość trwania życia. Inne czynniki miały okazać się być bardziej 
istotne i mieć większy wpływ na przyszły oczekiwany czas trwania życia; są to mię-
dzy innymi: stan cywilny, czynniki społeczno-ekonomiczne, zatrudnienie/bezrobocie, 
miejsce zamieszkania, nawyki żywieniowe oraz nałóg palenia papierosów. Badania 
ponoć jednoznacznie podkreśliły, że styl życia ma znacznie większy wpływ na długość 
życia poszczególnych osób niż płeć. Po drugie, badania, które próbowały wyelimino-
wać z równania czynniki, takie jak styl życia, przynależność do klasy społecznej oraz 
wpływy środowiskowe, miały pokazać, że różnica w średniej długości życia między 
mężczyznami i kobietami zawiera się w przedziale od 0 do 2 lat. Ostatecznie Komisja 
wywnioskowała, że stosowanie płci jako czynnika ryzyka jest jedynie uproszczeniem, 

27 A. Popiołek, op. cit.
28 M. Machowiak, op. cit. 
29 Ibidem, s. 8.
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mającym na celu ułatwienie przeprowadzania procesów underwritingowych, nie stano-
wi natomiast realnego czynnika mającego przełożenie na długość życia30.

Dodatkowo Komisja Europejska zwróciła uwagę na fakt, że praktyka ubezpieczeniowa 
jest różna w poszczególnych państwach członkowskich. Na przykład we Francji renty są 
wyceniane bez uwzględniania kryterium płci. W wielu krajach, w tym również w Wiel-
kiej Brytanii i Francji, składki w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych również nie 
uwzględniają wpływu płci na wysokość ubezpieczanego ryzyka. W Szwecji natomiast 
składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych są jednakowe dla mężczyzn i kobiet31.

W rzeczywistości Komisja słusznie zauważyła, że płeć nie jest najważniejszym czyn-
nikiem wpływającym na dalszą długość trwania życia, ponieważ bez wątpienia czynni-
kiem tym jest wiek. Jednakże zaraz po wieku to właśnie płeć ma największe przełoże-
nie na potencjał życiowy danej osoby. Obecnie kobiety na całym świecie żyją średnio 
o 4 lata dłużej od mężczyzn, a w Europie różnica ta jest jeszcze większa: w państwach 
Europy Zachodniej wynosi około 5–7 lat, w państwach postkomunistycznych nawet 
6–13 lat32. Ponadto mężczyźni mają wyższe wskaźniki śmiertelności od kobiet w każ-
dym przedziale wiekowym, nawet przed narodzeniem. Dla przykładu, dane dotyczące 
ludności Szkocji pokazują, że wskaźnik zgonów noworodków w okresie okołoporodo-
wym jest dla chłopców o 10–20% większy niż dla dziewczynek. Natomiast w Irlandii 
ogólny wskaźnik (przy standaryzowanym wieku) śmiertelności mężczyzn do śmiertel-
ności kobiet wynosi około 1,5, co oznacza, że współczynnik umieralności mężczyzn 
jest o 50% wyższy od tak samo wyliczonego współczynnika dla kobiet33.

Mimo że w literaturze naukowej istnieją różne poglądy co do przyczyn występowania 
różnic w śmiertelności kobiet i mężczyzn, to bez względu na przyczynę płeć pozostaje 
znaczącym czynnikiem umożliwiającym określenie długości życia danej osoby.

Jeśli o chodzi o stan cywilny, który przez Komisję Europejską został uznany za je-
den z najistotniejszych czynników wpływających na śmiertelność, różnica pomiędzy 
wskaźnikiem umieralności samotnych i żonatych mężczyzn oraz samotnych i zamęż-
nych kobiet, w większości badań została uznana za nieistotną w porównaniu z ogólną 
różnicą pomiędzy śmiertelnością kobiet i mężczyzn34. Co więcej, nawet gdy stan cy-
wilny był brany pod uwagę, różnica między umieralnością mężczyzn i kobiet pozo-
stała znacząca. Na przykład, według badań Swiss Re przeprowadzonych na danych 
dotyczących śmiertelności ludności Anglii i Walii, stosunek wskaźników umieralności 
mężczyzn do kobiet wynosił 1,6 zarówno dla osób samotnych, jak i po ślubie, 1,5 dla 
osób owdowiałych oraz 1,8 dla osób rozwiedzionych35.

30 Society of Actuaries in Ireland, op. cit.
31 Ibidem, s. 9.
32 A. Fihel, Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna. Autoreferat rozprawy doktorskiej, http://www.
wne.uw.edu.pl/inf/SD/autoref/fihel_a.pdf.
33 Central Statistics Office, Irish Life Table 1995–1997, http://www.cso.ie/.
34 A. Oswald, C. Wilson, How Does Marriage Affect Physical and Psychological Health? A Survey of the 
Longitudinal Evidence, http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/ajoswald/wilsonoswaldmar-
riagejan2002.pdf.
35 Swiss Re, The sex mortality differentia, http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldselect/
ldeucom/165/4050507.htm. 
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Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku innych czynników wymienionych przez 
Komisję jako najbardziej wpływających na ryzyko śmierci: palenie tytoniu, nawy-
ki żywieniowe, styl życia, miejsce zamieszkania, czynniki społeczno-ekonomiczne. 
W każdym z wymienionych przypadków różnica pomiędzy wskaźnikiem umieralności 
kobiet i mężczyzn przy uwzględnieniu danego czynnika jest nieznaczna w porównaniu 
z ogólną różnicą występującą pomiędzy śmiertelnością kobiet i mężczyzn36. 

Przesłanek odpowiedzialnych za zjawisko nadumieralności mężczyzn jest wiele. 
Krótszy oczekiwany czas życia mężczyzn w państwach wysoko rozwiniętych gospo-
darczo tłumaczony jest przede wszystkim wysokim poziomem śmiertelności młodzie-
ży w wieku 15–24 lat. Przedwczesna umieralność związana jest z aktami agresji, auto-
agresji oraz nadmiernego stosowania używek, co jest efektem dużej presji społecznej 
wywieranej na mężczyzn oraz braku dopasowania do nowoczesnego społeczeństwa. 
Na zjawisko nadumieralności mężczyzn składa się również zjawisko większej śmier-
telności mężczyzn w późniejszym wieku, 55–74 lat, w wyniku chorób układu krążenia, 
w szczególności choroby niedokrwiennej serca, chorób naczyń mózgowych, tętnic, tęt-
niczek i naczyń włosowatych, jak również nowotworów złośliwych, przede wszystkim 
układu oddechowego, pokarmowego i płciowego. Wymienione schorzenia typowe dla 
płci męskiej tłumaczy się wysokim poziomem stresu i nietypowym stylem życia, zwią-
zanymi z zajmowaniem stanowisk wymagających większej odpowiedzialności. Ponad-
to zwraca się uwagę na większą tendencję mężczyzn do angażowania się w czynności 
i zachowania niebezpieczne oraz szkodliwe dla zdrowia, zarówno w związku z życiem 
zawodowym, jak i prywatnym. Jak można zauważyć, różnice pozornie biologiczne 
wynikają przede wszystkim z przyczyn społeczno-behawioralnych37. 

Na zjawisko nadumieralności mężczyzn składa się również duża śmiertelność chłop-
ców w ciągu pierwszego roku życia w związku z wadami powstałymi w okresie ciąży 
i porodu, na przykład z powodu niedorozwinięcia niektórych organów lub z powodu 
chorób zakaźnych. Wyższa umieralność chłopców w tym wieku jest cechą wrodzoną, 
wynikającą z wysokiego poziomu testosteronu w okresie pre- i neonatalnym. W okre-
sie okołoporodowym niemowlęta płci męskiej cechuje niższa odporność na choroby 
zakaźne, częsty niedorozwój układu oddechowego oraz tendencja do przedwczesnych 
narodzin38.

5. Różnice między tablicami trwania życia tworzonymi osobno dla płci 
a tablicami trwania życia unisex

Do czasu wprowadzenia w życie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, traktują-
cego o zakazie różnicowania składek ubezpieczeniowych ze względu na płeć, zakłady 
ubezpieczeń posługiwały się tablicami populacyjnymi, zawierającymi dane o ludności 
danego kraju, opracowywanymi przez GUS odrębnie dla mężczyzn i kobiet. 

36 Society of Actuaries in Ireland, op. cit.
37 A. Fihel, op. cit., s. 2.
38 Ibidem, s. 6. 
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Przeprowadzona przez autorkę analiza danych zawartych w tablicach trwania ży-
cia publikowanych przez GUS za 2013 r. potwierdziła, że śmiertelność mężczyzn 
jest znacznie wyższa od śmiertelności kobiet praktycznie w każdej grupie wiekowej. 
Obserwowalny jest efekt wcześniej wspomnianych przesłanek odpowiedzialnych 
za zjawisko nadumieralności mężczyzn. Po pierwsze, wysoki poziom śmiertelności 
młodzieży płci męskiej w wieku 15–24 lat, kiedy to średnia liczba zgonów na rok 
u dziewcząt utrzymuje się na poziomie 23 na 100 tys., natomiast u chłopców liczba ta 
gwałtownie rośnie w omawianym przedziale wiekowym z 33 do 100 osób na 100 tys. 
Po drugie, na zjawisko nadumieralności mężczyzn wpływa także większa śmiertel-
ność mężczyzn w wieku 55–74 lat, kiedy różnica między liczbą zgonów obu płci 
osiąga w pewnym momencie prawie 1000 osób na 100 tys. badanych. Można również 
zaobserwować wspomnianą zwiększoną umieralność w okresie okołoporodowym, ty-
pową dla chłopców, gdyż w przeciągu pierwszego roku życia wśród chłopców odno-
towuje się aż o 19% większą liczbę zgonów. Jeśli chodzi o zwiększoną umieralność, 
dopiero dla osób powyżej 80. roku życia następuje zwrot w tym zjawisku. W prze-
dziale wiekowym 80–100 lat to kobiety odnotowują znacznie wyższą liczbę zgonów 
w porównaniu z mężczyznami w tym wieku, a dla 91-latków różnica ta wynosi aż 
1800 osób na 100 tys. 

 Zaprezentowane tablice trwania życia w 2013 r. potwierdzają również istniejący 
trend wydłużania się czasu życia ludzkiego. W badanym roku mężczyźni w wieku peł-
nej aktywności zawodowej mieli przeciętny oczekiwany czas dalszego życia 30,5 roku, 
a zatem o 5 lat więcej niż ich rówieśnicy z 1950 r. Kobiety w wieku 45 lat miały przed 
sobą w 2013 r. średnio 37,3 roku do przeżycia, czyli ich życie wydłużyło się o 8,1 roku 
od 1950 r. Dodatkowo, w latach 1950–2013 przeciętny dalszy czas trwania życia 
60-latka wydłużył się o 4,1 roku i obecnie wynosi 18,7 roku, a 75-latka o 2,9 roku, 
zatem obecnie jest to 9,8 roku. Dla kobiet przeciętne dalsze trwanie życia wydłużyło 
się w latach 1950–2013 jeszcze bardziej niż dla mężczyzn, i tak dla 60-letniej kobiety 
wzrosło o 6,8 roku i wynosi 23,9 roku, tymczasem dla 75-letniej kobiety wydłużyło się 
o 4,5 roku i wynosi 12,3 roku39.

Na skutek wprowadzenia zakazu różnicowania składek ubezpieczeniowych ze wzglę-
du na płeć osoby ubezpieczonej po okresie transpozycji, to znaczy od dnia 21 grudnia 
2012 r., zakaz dyskryminacji z powodu płci obowiązuje bez jakichkolwiek wyjątków. 
W związku z koniecznością wyliczenia nowych wartości składek w ubezpieczeniach 
na życie niezbędne było stworzenie tablic trwania życia dla obu płci łącznie. 

Uśrednienie wartości określających dalsze życie badanych osób spowodowało wy-
dłużenie przeciętnego przyszłego czasu trwania życia mężczyzn, tym samym skracając 
długość życia, jakie mają przed sobą kobiety. W przypadku mężczyzn największa róż-
nica widoczna jest dla osób w wieku 71 lat, którym wyliczenie uniwersalnych tablic 
życia „wydłużyło” przyszłe życie o 15% z 11,96 do 13,75 roku. Z tego samego powodu 
kobiety w wieku 60 lat „straciły” 10% swojego przyszłego życia i powinny średnio żyć 
21,37 zamiast 23,86 roku.

39 GUS, Trwanie życia w 2014 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.
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Oprócz zmian w trwaniu życia zmianie uległy również prawdopodobieństwa przeży-
cia przez badaną osobę najbliższego roku. Dla niektórych kobiet prawdopodobieństwo 
takie spadło nawet o 1,2%, tymczasem dla mężczyzn wzrosło do 2,5% – zwłaszcza 
w przypadku osób starszych.

6. Zmiana wysokości składek w ubezpieczeniach na życie

Jak wspomniano w poprzednich rozdziałach, Komisja Europejska uznała wprowa-
dzenie zakazu różnicowania składek ubezpieczeniowych ze względu na płeć za po-
sunięcie, które nie będzie miało negatywnych implikacji dla rynku ubezpieczeniowe-
go. Powołując się na przeprowadzone badania, Komisja stwierdziła, że płeć nie jest 
głównym czynnikiem determinującym długość trwania życia, gdyż inne czynniki, takie 
jak stan cywilny, sytuacja społeczno-ekonomiczna, zatrudnienie, miejsce zamieszka-
nia, nawyki żywieniowe oraz nawyk palenia papierosów, są głównymi determinantami 
przyszłego czasu życia. Opierając się na tym stwierdzeniu, wywnioskowano, że prak-
tyka stosowania płci jako czynnika ryzyka jest jedynie uproszczeniem mającym na celu 
łatwość przeprowadzenia procesów underwritingowych. 

Nie negując niepodważalnego faktu, że uwzględnianie płci przy wyliczaniu wyso-
kości składek ubezpieczeniowych jest istotnym ułatwieniem dla underwriterów, po-
równanie wysokości składek w przypadku uwzględniania kryterium płci oraz przy 
pomijaniu go pozwoliło ocenić stopień implikacji dla rynku ubezpieczeń na życie. Po 
skonstruowaniu tablic trwania życia unisex oraz po wyliczeniu na ich podstawie skła-
dek wybranych do analizy różnych typów ubezpieczenia możliwe było skonstruowanie 
tabeli prezentującej stosunek składek unisex do składek płatnych przez kobiety i męż-
czyzn w sytuacji, gdyby zakaz nie obowiązywał.

Z uwagi na brak możliwości przeanalizowania zaistniałych zmian w każdym pro-
dukcie ubezpieczeniowym z działu I analiza została przeprowadzona dla wybranych 
produktów:

ubezpieczeń terminowych na 10 lat: na wypadek śmierci, na dożycie oraz na życie ––
i dożycie, wszystkie ze składką płatną raz na rok,
ubezpieczeń terminowych na 30 lat: na wypadek śmierci, na dożycie oraz na życie ––
i dożycie, wszystkie ze składką płatną raz na miesiąc,
ubezpieczeń na całe życie,––
ubezpieczeń terminowych na wypadek śmierci na 30 lat ze składką płatną raz ––
w roku przez pierwsze 10 lat,
bezterminowej renty odroczonej o 40 lat, ze składką płaconą raz na miesiąc przez ––
40 lat.

Wszystkie obliczenia przeprowadzone zostały przy założeniu stałej realnej stopy 
procentowej w wysokości 2%. Wartość ta została otrzymana ze wzoru na realną stopę 
procentową, po przyjęciu danych wyliczonych przez NBP za 2013 r., czyli średniej 
rocznej stopy referencyjnej w wysokości 2,95% oraz średniej rocznej inflacji bazowej 
w wysokości 0,9%.
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Analiza otrzymanych danych pozwoliła stwierdzić, że spośród produktów wybra-
nych do badania, cena ubezpieczenia na dożycie oraz mieszane na życie i dożycie dla 
kobiet pozostanie na porównywalnym do dotychczasowego poziomie. W przypadku 
tych pierwszych cena zawarcia takiego ubezpieczenia będzie nieznacznie niższa niż 
wcześniej, przy czym różnica ta będzie wzrastać wraz z wiekiem ubezpieczonej kobie-
ty. Odwrotna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku ubezpieczeń na życie i doży-
cie, które w wyniku nieuwzględniania kryterium płci przy wycenie ubezpieczenia będą 
dla kobiet droższe niż dotychczas. Podobnie jak w poprzednim przypadku, różnice 
będą zwiększały się wraz z wiekiem ubezpieczonej. Kolejną zauważalną zmianą jest 
fakt, że różnice między wartościami ubezpieczenia przed wprowadzeniem zakazu i po 
nim będą tym większe, im dłuższy będzie okres, na który zostało zawarte terminowe 
ubezpieczenie na życie. 

Najbardziej zostaną dotknięte kobiety, które miały zamiar wykupić polisę termino-
wego ubezpieczenia na wypadek śmierci. W przypadku tego produktu nowe składki 
będą nawet o 120% droższe przy ubezpieczeniu terminowym na 30 lat, a przy okresie 
ubezpieczenia 10 lat wzrosną aż o 170% dla wybranych grup wiekowych. Na podsta-
wie otrzymanych danych można również przypuszczać, że w przypadku ubezpieczeń 
terminowych o krótszym od okresu obowiązywania umowy okresie płatności składek, 
zmiany będą bardziej widoczne niż w odpowiadających im ubezpieczeniach z równym 
okresem płacenia składek.

Jeśli zaś chodzi o ubezpieczenia rentowe, nowa składka wcześniej zdefiniowanej 
bezterminowej renty będzie niższa o 17% od tej, która uwzględnia rzeczywiste ryzyko 
objęte ochroną ubezpieczeniową. 

Podobnie jak w przypadku kobiet, produktami, których składka zmieni się najmniej 
na skutek zakazu uwzględniania kryterium płci w procesach underwritingowych, są 
ubezpieczenia na dożycie oraz mieszane na życie i dożycie. Pierwsze z nich podrożeją 
dla mężczyzn, jednak wszystkie inne rozpatrywane rodzaje ubezpieczeń dzięki wpro-
wadzonym regulacjom będą dla nich tańsze. Ceny ubezpieczeń na dożycie w przy-
padku 30-letniego okresu trwania umowy mogą wzrosnąć nawet o 60% w stosunku 
do wcześniej płaconych składek. W przypadku rozpatrywania podobnego produktu 
o krótszym okresie obowiązywania umowy różnice nie będą aż tak duże. W obu jednak 
przypadkach będą wzrastały wraz z wiekiem osoby ubezpieczonej.

Najbardziej zyskają mężczyźni, którzy wykupili terminowe ubezpieczenie na wypa-
dek śmierci. W przypadku tego produktu nowe składki będą do 34% tańsze przy ubez-
pieczeniu terminowym na 30 lat, natomiast przy ubezpieczeniu na 10 lat spadną nawet 
o 38% dla wybranych grup wiekowych.

Odwrotnie niż w przypadku składek dla kobiet, w ubezpieczeniach terminowych o krót-
szym od okresu obowiązywania umowy okresie płatności składek zmiany będą mniejsze 
niż w odpowiadających im ubezpieczeniach z równym okresem płacenia składek.

Nowe ubezpieczenia rentowe będą dla mężczyzn droższe. Składka, którą będzie mu-
siał zapłacić 27-letni mężczyzna za bezterminową rentę, płatną począwszy od 67. roku 
życia, będzie o ponad 25% droższa od tej, która uwzględniała rzeczywiste ryzyko prze-
życia przez ubezpieczonego określonego czasu.
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7. Podsumowanie

Przeprowadzenie analizy rynku ubezpieczeń na życie pod kątem zmian w ofercie 
produktowej zakładów ubezpieczeń, które zajdą po wprowadzeniu zakazu uwzględ-
niania kryterium płci w procesie wyceny składki, jest zadaniem trudnym i czasochłon-
nym, głównie ze względu na złożoność i nieustanną zmienność rynku ubezpieczeń 
gospodarczych. Wielorakość produktów ubezpieczeniowych, mnogość czynników 
wpływających na ich cenę, a także zmieniająca się sytuacja gospodarcza całego kraju 
istotnie wpływają na niemożność przeprowadzenia dokładnej wyceny składek ubez-
pieczeniowych. 

Porównanie dotychczas publikowanych tablic trwania życia osobno dla kobiet i męż-
czyzn pozwoliło zauważyć istniejące różnice w potencjale życiowym każdej z płci, 
a także wyodrębnić przesłanki odpowiedzialne za taki stan rzeczy. Wyliczenie skła-
dek w oparciu o wspomniane tablice potwierdziło, że uwzględnianie kryterium płci 
jest niezbędne do kalkulacji składek adekwatnych do ryzyka, gdyż ryzyko śmierci jest 
mocno skorelowane z płcią, przez co składki dla kobiet i mężczyzn istotnie różnią się 
między sobą. 

Mimo iż analiza została przeprowadzona jedynie dla kilku wybranych typów ubez-
pieczeń na życie, można zaobserwować pewne tendencje i zmiany, które pojawią się 
na rynku. Po wprowadzeniu zakazu różnicowania składek ze względu na płeć ubez-
pieczonego, nowe, uśrednione tablice trwania życia zmienią podstawę dotychczaso-
wych wycen wartości ubezpieczenia. Składki za ubezpieczenia terminowe na życie, 
a także mieszane na życie i dożycie będą wyższe dla kobiet, a niższe dla mężczyzn, 
przy czym największe różnice będzie można zaobserwować w przypadku ubezpieczeń 
terminowych na wypadek śmierci o długim okresie obowiązywania umowy. Odwrotna 
sytuacja będzie miała miejsce na rynku ubezpieczeń na dożycie, a także ubezpieczeń 
rentowych, gdzie poszkodowaną grupą będą mężczyźni. Różnice w wysokości składek 
każdego z badanych produktów ubezpieczeniowych będą bardziej widoczne dla osób 
starszych, a także w przypadku ubezpieczeń, w których okres płatności składek będzie 
krótszy niż okres trwania ochrony. 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE może skutkować widocznym spadkiem ja-
kości oceny ryzyka oraz koniecznością wprowadzenia przez zakłady ubezpieczeń 
zmian w stosowanych dotychczas procedurach underwritingowych. Opisane zmiany 
cen ubezpieczeń na życie mogą przyczynić się do nagłych zmian w ofertach produkto-
wych, a zatem również w popycie zgłaszanym przez potencjalnych klientów na rynku 
ubezpieczeń na życie. Wzrost cen ochrony ubezpieczeniowej wynikający z uśrednienia 
jej wartości może skłonić osoby o potencjalnie niższym ryzyku do rezygnacji ze sko-
rzystania z oferty ubezpieczyciela, ponieważ opłacalność wykupienia takiej ochrony 
będzie mniejsza od dotychczasowej. Zakaz uwzględniania kryterium płci może przy-
czynić się również do ograniczenia innowacyjności oferty produktowej. Ubezpieczy-
ciele będą musieli zlikwidować produkty adresowane do wybranej płci, na przykład 
ubezpieczenia oparte na systemie bonusów w postaci szerszego zakresu ochrony dla 
preferowanej grupy.

A. Sadowska
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Influence of interdict on gender differentiation 
 of insurance premium rates on premium rates 

in life insurance
Abstract. According to par. 18a of the Insurance Activity Act, the insurance compa-
nies might proportionally differentiate the premiums due to the gender of the insured. 
On the 14th of December 2012, Polish Parliament introduced changes to the Insurance 
Activity Act from the 22nd of May 2003. The amendment concerns the introduction of 
the interdiction to use gender as a factor affecting the risk assessment of the insured 
person. The change was made due to the need to implement into the national law the 
judgment of the European Court of Justice as of the 1st of March 2011. Case C-236/09 
Test-Achats.
The calculation of premiums based on life expectancy tables separately for men and 
women and comparison of the results with the calculated unisex premiums confirmed 
that the consideration of gender factor is essential for calculation of premiums and shall 
be adequate to the risk. As the risk of death is strongly correlated with gender, making 
premiums for women and men significantly differs from one another.
The new premiums of life and endowment insurance will be higher for women and 
lower for men, with the largest differences observed in case of insurance term with long 
insurance period. The opposite would be the case in the market of annuity insurance, 
where the situation of men will be worse. The differences in premiums for each type of 
insurance product will be more noticeable for older people as well as for the insurance, 
where the premium payment period will be shorter than the insurance period.

Keywords: differentiation of insurance premiums, gender, unisex premiums.
JEL Codes: G22.
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Ewolucja i struktura systemu emerytalnego 
w Szwecji a konstrukcja zabezpieczenia 

emerytalnego w Polsce

Łukasz SZWEDO1

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny

Streszczenie. Celem artykułu jest porównanie rozwiązań w szwedzkim i polskim syste-
mie emerytalnym. Pierwsza część artykułu składa się z wprowadzenia do charaktery-
styki systemu emerytalnego w Szwecji, wraz z zarysem jego ewolucji, gdyż czynniki 
historyczne i kulturowe wywarły duży wpływ na dzisiejszy kształt tego systemu.
Obecnie szwedzki system emerytalny składa się z trzech filarów. Pierwszy filar za-
wiera podsystemy – repartycyjny i kapitałowy, w całości oparte na składkach, oraz 
podsystem emerytur gwarantowanych, finansowanych z budżetu państwa. Drugi filar 
stanowią obowiązkowe zakładowe plany emerytalne, do których należy ponad 90% 
pracowników. Indywidualne plany emerytalne w ramach III filaru są dobrowolne i gro-
madzą niewielki odsetek oszczędności emerytalnych. Polski system emerytalny w po-
równaniu ze szwedzkim cechuje się dobrowolnością uczestnictwa w kapitałowej części 
systemu oraz marginalizacją pracowniczych programów emerytalnych
Na szczególną uwagę w szwedzkim systemie emerytalnym zasługuje wprowadzony 
w 2010 r. mechanizm automatycznego bilansowania systemu, który określa stosunek 
aktywów systemu do jego zobowiązań, dzięki czemu stabilność szwedzkiego systemu 
emerytalnego jest corocznie poddawana kontroli. Ponadto w części kapitałowej funk-
cjonuje państwowy fundusz AP7 Safa, który cechuje się niskimi kosztami oraz wysoką 
stopą zwrotu z inwestycji. Powyższe rozwiązania nie znalazły zastosowania w polskim 
systemie emerytalnym, przez co – szczególnie w przypadku jego repartycyjnej części  
– jest on niestabilny finansowo i mało odporny na negatywne skutki starzenia się lud-
ności. Dodatkowo, niekorzystną sytuację finansową pogłębiają przywileje emerytalne 
oraz niskie zainteresowanie społeczeństwa dobrowolnymi formami oszczędzania. 

Słowa kluczowe: system emerytalny, szwedzki, pracownicze programy emerytalne, 
fundusze emerytalne, polski.

Kody JEL: G23, J26, H55.
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1. Wstęp

Państwa z postępującymi procesami starzenia się społeczeństwa muszą podjąć próbę re-
form systemów emerytalnych i dostosowania ich do przemian demograficznych. Z jednej 
strony obserwowany jest wzrost oczekiwanej długości trwania życia, z drugiej mamy ni-
skie wskaźniki dzietności. Zależność ta prowadzi do zwiększenia liczby emerytów wzglę-
dem populacji w wieku produkcyjnym. Wzrost tej dysproporcji skutkuje stałym zwiększa-
niem wydatków rządowych na cele emerytalne, przez co temat ten jest wciąż aktualny. 

Przykład Szwecji świadczy o możliwości reformy kontrolowanego przez państwo 
systemu publicznego w taki sposób, aby sprostać wyzwaniom demograficznym i tym 
samym zachęcić do jak najdłuższej aktywności zawodowej na rynku pracy. System 
emerytalny w tym kraju oparty jest na obligatoryjności publicznych i marginalizacji 
prywatnych rozwiązań emerytalnych, wiodącej roli związków zawodowych oraz ele-
mentach finansowania zaopatrzeniowego. Różnorodność zastosowanych rozwiązań 
emerytalnych w Szwecji jest nie tylko podstawą stabilności tamtejszego systemu, lecz 
także świadczy o jego unikalnym w skali europejskiej charakterze. Rozwiązania w nim 
zawarte mogą stanowić przykład dla innych państw chcących sprostać wyzwaniom 
demograficznym w powszechnym systemie emerytalnym. Porównanie systemu emery-
talnego w Szwecji i w Polsce pozwala nakreślić wady polskiego, publicznego systemu 
emerytalnego, który w dalszym ciągu pozostaje niewydolny finansowo.

Za cel opracowania przyjęte zostało porównanie szwedzkiego i polskiego systemu 
emerytalnego. Charakterystyce oraz ocenie poddane zostały typowe dla szwedzkiego 
systemu rozwiązania emerytalne oraz czynniki historyczno-kulturowe mające wpływ 
na jego obecną strukturę.

2. Geneza i ewolucja szwedzkiego systemu emerytalnego

Szwedzki system emerytalny jest wzorowym przykładem systemu emerytalnego 
w socjaldemokratycznym państwie dobrobytu. Twierdzenie takie nie jest bezpodstaw-
ne, gdyż model funkcjonowania państwa szwedzkiego oparty jest na wieloletniej trady-
cji rządów partii socjaldemokratycznej w Szwecji2. Cechą charakterystyczną szwedz-
kiego systemu emerytalnego jest mniejsze niż w innych krajach znaczenie prywatnych, 
indywidualnych ubezpieczeń emerytalnych, w dużej mierze zastąpionych przez roz-
wiązania publiczne3. Historia szwedzkiego systemu emerytalnego pełna jest ciągłych 
przemian w tym zakresie. Reformy na tle socjalnym, będącym bezpośrednim bodźcem 
do stworzenia pierwszych szwedzkich regulacji dotyczących kwestii emerytalnych, 
są wynikiem uporządkowania spraw społecznych w tym kraju. Szwecja na przełomie 
XIX i XX w. znajdowała się w dramatycznej sytuacji finansowej i socjalnej; szacuje 

2 U. Lundberg, K. Amark, Rozwój państwa socjalnego w Szwecji w XX wieku, [w:] K. Kraus, T. Geisen 
(red.), Państwo socjalne w Europie. Historia, rozwój, perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 279. 
3 Wydatki na prywatne rozwiązania emerytalne w Szwecji w 2011 r. stanowiły 1,3 proc. PKB, wydatki 
publiczne 7,4 proc. PKB.
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się, że w tym czasie ze Szwecji wyemigrowało 670 tys. ludzi w sile wieku, co stano-
wiło ogromny ubytek w ówczesnej szwedzkiej populacji, liczącej 4,2 mln osób, i sta-
wiało ten kraj w gronie najstarszych społeczeństw w ówczesnej Europie4. Niekorzystna 
sytuacja demograficzna i narastające problemy natury socjalnej wywarły wpływ na 
powstanie szwedzkiego systemu emerytalnego, którego historia – ze względu na liczne 
zmiany na przestrzeni lat – wymaga krótkiego przedstawienia.

Pierwsze podjęte regulacje prawne dotyczące systemu emerytalnego w Szwecji się-
gają 1913 r. i wiążą się z powstaniem pierwszej na świecie ustawy emerytalnej, któ-
ra swoim zasięgiem objęła wszystkie osoby w wieku produkcyjnym, bez względu na 
osiągany przez nie dochód czy wykonywany zawód5. W 1914 r. powszechny system 
emerytalny obejmował wszystkich Szwedów pomiędzy 16. a 66. rokiem życia, wiek 
emerytalny wyniósł w tym czasie 67 lat i był jednakowy dla kobiet i mężczyzn. Pierw-
szy system emerytalny składał się z dwóch składowych, mianowicie z części składko-
wej (indywidualnej) oraz bezskładkowej6. 

W 1917 r. powstał pierwszy zakładowy (pracowniczy) program emerytalny, będący 
rezultatem pogłębionej dyskusji pomiędzy państwem a jego społecznymi partnerami. 
Uregulowanie kwestii emerytalnych w odniesieniu do zakładów pracy przyczyniło się 
do powstania Szwedzkiej Kasy Emerytalnej Pracowników Prywatnych (SPP – Sveri-
ges Privatanställdas Pensionskassa) oraz Szwedzkiej Kasy Emerytalnej Pracowników 
Komunalnych (SKP – Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa)7. Istotną datą jest 
1948 r., kiedy to na podstawie ustawy z 1946 r. zlikwidowano część składkową obo-
wiązującą we wcześniejszym systemie. Wtedy też system szwedzki przyjął cechy typo-
we dla uniwersalistycznego systemu emerytalnego. Obywatelski charakter emerytury 
skutkował tym, że ówczesne świadczenia emerytalne były niskie i wyniosły około 35% 
przeciętnego wynagrodzenia8.

W 1959 r. została przyjęta ustawa, która wprowadziła emerytury uzupełniające, po-
wiązane z wcześniejszymi wynagrodzeniami. Na jej podstawie rok później doszło do 
zasadniczej zmiany w konstrukcji systemu, w którym emerytury uzależnione zostały 
od zarobków (ATP – Allmänna Tilläggspensionen). Początkowo emerytury z tego sys-
temu były niskie. Pełna emerytura naliczana była po 40 latach pracy, z których do ob-
liczenia jej wysokości uwzględniano 15 najlepszych lat. Z uwagi na niskie emerytury 
wprowadzono szereg świadczeń socjalnych mających na celu dodatkowe, finansowe 
wsparcie emerytów. Szwedzki system emerytalny aż do wielkiej reformy emerytalnej 
4 J. Hagen, A history of the Swedish pension system, Uppsala Center for Fiscal Studies, Uppsala 2013, 
s. 16.
5 ZUS, Charakterystyka systemu emerytalnego w Szwecji, Materiał Informacyjny ZUS, http://www.zus.
pl/files/szwecja.pdf, s. 3 (dostęp: 5.07.2016).
6 A. Gołębiowska, Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Szwecji – wnioski dla Polski, [w:] F. Chy-
balski, E. Marcinkiewicz (red.), Współczesne zabezpieczenia emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, 
finansowe i demograficzne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, s. 152.
7 J. Poteraj, Systemy Emerytalne w Europie. Przypadek Szwecji, „Współczesna Ekonomia” 2008, t. 2, nr 2, 
s. 20.
8 M. Szczur, System emerytalny w Szwecji – przykład innowacyjnego i stabilnego finansowo rozwiązania 
problemu zabezpieczenia dochodów na starość, „Ubezpieczenia Społeczne – Teoria i Praktyka” 2014, 
nr 6, s. 34.
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z 1999 r. składał się z dwóch części: podsystemu emerytur podstawowych i podsyste-
mu emerytur uzupełniających (ATP) wraz z rozbudowanym podsystemem świadczeń9. 
Dodatkowo funkcjonowały również system emerytur zakładowych oraz ubezpieczenia 
indywidualne, a wiek emerytalny kobiet i mężczyzn obniżono do 65 lat. Szwedzki 
system emerytalny oparty na reformach z lat 60. był przykładem zaopatrzeniowego 
systemu emerytalnego, a zarazem jednym z największych osiągnięć partii socjaldemo-
kratycznej we wspomnianym okresie10.

Przekształcenie starego systemu emerytalnego zapoczątkowała skrupulatnie przepro-
wadzona reforma emerytalna z 1999 r. Już w 1984 r. powołano Komisję ds. Emerytur, 
która miała za zadanie wstępnie ocenić funkcjonowanie oraz zagrożenia dla ówczesne-
go systemu ATP11. Pogłębiający się kryzys gospodarczy lat 80. przyniósł pogorszenie 
się sytuacji fiskalnej państwa. Liczba emerytów wzrosła o 7%, co stanowiło bardzo 
duże obciążenie dla repartycyjnego systemu emerytalnego. Dla przykładu wydatki 
związane z emeryturami w latach 1980–1994 wzrosły trzykrotnie12, przy jednoczesnym 
wzroście stopy zastąpienia – z 40% w 1970 r. do 75% w 1985 r.13 Nagromadzenie 
niekorzystnych zjawisk w gospodarce doprowadziło do przyspieszenia prac nad re-
formą emerytalną. Zintensyfikowanie prac przypadło na wczesne lata 90., czyli okres 
największego kryzysu państwa (w tym czasie bezrobocie oscylowało w granicach 10–
14%)14. Fala kryzysów z lat 90. doprowadziła do sytuacji, w której szwedzkie państwo 
dobrobytu stanęło pod znakiem zapytania. W tym czasie szwedzka socjaldemokracja 
podjęła próbę przekształcenia szwedzkiego społeczeństwa w sposób kontrolowany, tak 
aby zachować kompromis pomiędzy interesami społeczeństwa a „zderegularyzowa-
nym gospodarczym modelem wzrostu”15. Na bazie tych przemian w 1999 r. powstał 
mieszany system emerytalny, łączący w sobie elementy repartycyjne i kapitałowe. 

3. Okres przejściowy oraz składka emerytalna w szwedzkim systemie

Obecnie stary system emerytalny jest w fazie przejściowej, a jego przewidywany ter-
min wygaśnięcia to 2040 r. Część społeczeństwa nadal partycypuje w starym systemie, 
gdyż uczestnictwo w nim poddane jest kryterium wiekowemu. 

Osoby urodzone w 1937 r. i wcześniej w całości uczestniczą w starym systemie, na-
tomiast urodzeni w 1954 r. i później będą pobierać emeryturę na nowych zasadach. Dla 
osób urodzonych w latach 1938–1953 zastosowano przelicznik partycypacji, wyrażający 
się w wysokości składki z części kapitałowej, jaką przekazują do nowego i starego syste-
mu emerytalnego. Dla przykładu osoby urodzone w 1938 r. przekazują 4/20 składki (tj. 

9 T. Szumlicz, System emerytalny w Szwecji, [w:] T. Szumlicz, M. Żukowski (red.), Systemy emerytalne 
w krajach Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2004, s. 287.
10 A. Gołębiowska, op. cit., s. 153.
11 M. Szczur, op. cit., s. 35.
12 H. Żeglicka, Systemy i reformy emerytalne Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, Węgry i Polska: raport 
końcowy projektu, IPiSS, Warszawa 1997, s. 27.
13 Ibidem.
14 U. Lundberg, K. Amark, op. cit., s. 272.
15 Ibidem, s. 273–274.
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0,5% z 2,5%) do nowego systemu, natomiast 16/20 (2%) do starego systemu, urodzeni 
w 1939 r. odpowiednio 5/20 i 15/20 składki16. W związku z zastosowaniem przelicznika 
partycypacji konta najstarszych uczestników nowego systemu będą prezentować bardzo 
niskie wartości, przez co stopa zastąpienia emerytury z podsystemu kapitałowego w ich 
przypadku będzie niska. W chwili wprowadzenia zmian w publicznym systemie eme-
rytalnym populacja z 1937 r. miała 62 lata, a obecnie w całości uczestniczy w starym 
systemie. Osoby te pobierają tak zwaną emeryturę podstawową – otrzymują ją wszyscy 
obywatele powyżej 65. roku życia, a jej wysokość zależy od okresu zamieszkiwania 
w Szwecji oraz osobistej sytuacji materialnej. Emerytura dodatkowa z sytemu ATP opar-
ta jest na regule zdefiniowanego świadczenia. Uzależniona jest od dochodu uzyskiwa-
nego w trakcie pracy zawodowej. Prawa do emerytury można nabyć w wieku 65 lat 
z zachowaniem 30-letniego stażu pracy, a jej wysokość naliczana jest według wzoru, 
gdzie najważniejsza składową jest wysokość dochodu z wybranych 15 lat pracy. 

Tabela nr 1. System emerytalny w Szwecji (przed i po reformie z 1999 r.)

Przed reformą  
(do 1998 r.)

Po reformie  
(od 1999 r.)

FILAR I 
PUBLICZNY 

(obowiązkowy)

podsystem 
emerytur podstawowych 

(folkpension)

podsystem emerytur repartycyjnych 
o zdefiniowanej składce 

(inkomstpension)

podsystem 
emerytur uzupełniających 

(ATP)

podsystem emerytur kapitałowych 
(premiereservsystem)

podsystem emerytur gwarantowanych 
(grantipension)

FILAR II 
ZAKŁADOWY 
(obowiązkowy)

Zakładowe podsystemy emerytalne:

PA 03 KAP-KL 
/AKAP-KL ITP SAF - LO

FILAR III 
INDYWIDUALNY 

(dobrowolny)
indywidualne plany emerytalne (IPS)

Źródło: opracowanie własne. 

Swoją dzisiejszą formę szwedzki system emerytalny zawdzięcza kompromisom wy-
pracowanym pomiędzy socjaldemokratycznym rządem a grupami interesów – włą-
czając w to związki zawodowe i pracodawców. Długo przygotowana reforma weszła 
w życie w 1999 r. Nowy repatriacyjno-kapitałowy system emerytalny został powoła-
ny pod hasłem „promowania większej sprawiedliwości wewnątrz- i międzypokole-
niowej oraz podporządkowania rozwojowi ekonomicznemu i demograficznemu”17. 

16 E. Palmer, Sweden´s New FDC Pension System, The World Bank, http://siteresources.worldbank.org/
INTLACREGTOPFINSECDEV/Resources/SwedenSecondPillarPalmer.doc, s. 19 (dostęp: 6.07.2016).
17 Za: T. Szumlicz, op. cit., s. 298. 
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Funkcjonujący obecnie system emerytalny w Szwecji składa się z trzech filarów. 
Pierwszy publiczny filar jest obowiązkowy i zawiera w sobie trzy podsystemy: pod-
system emerytur repartycyjnych, podsystem emerytur kapitałowych oraz podsystem 
emerytur gwarantowanych. Składka emerytalna w szwedzkim, publicznym filarze 
emerytalnym wynosi obecnie 18,5% wynagrodzenia pracownika. Wysokość składki 
zależy od podstawy wymiaru, która jest ograniczona w przedziale kryterium dochodu. 
W 2013 r. dolna granica dochodu wynosiła 18 612 SEK (tj. poniżej 5% przecięt-
nego wynagrodzenia), górna granica wynosiła 440 323 SEK (tj. 114% przeciętnego 
wynagrodzenia)18. Składki płacone przez pracodawcę są płacone od dochodów, któ-
re nie przekraczają górnej granicy podstawy, natomiast dochody powyżej granicy są 
dodatkowo opodatkowane i zasilają budżet centralny państwa19. Składka emerytal-
na w wysokości 18,5% jest rozdzielona na dwie części, gdzie 16% składki trafia do 
podsystemu repartycyjnego, natomiast pozostałe 2,5% zostaje przetransferowane do 
podsystemu kapitałowego20.

Podsystem emerytur gwarantowanych oparty jest modelu zaopatrzeniowym i w cało-
ści finansowany z podatków.

Tabela nr 2. Źródło finansowania publicznego filaru w szwedzkim systemie emerytal-
nym,

EMERYTURA Z FILARA PUBLICZNEGO

Emerytura dochodowa Emerytura premiowa Emerytura gwarantowana

składka: 16% składka: 2,5% Podatki

Źródło: opracowanie własne.

4. Struktura systemu emerytalnego w Szwecji i w Polsce

4.1. Rozwiązania oparte na metodzie ubezpieczeniowej

4.1.1. Część repartycyjna

Podsystem emerytur repartycyjnych w Szwecji oparty jest na zdefiniowanej skład-
ce (NDC – Notional Defined Contribution). Pobierane składki są ewidencjonowane na 
indywidualnych kontach, a ich końcowa zbilansowana wartość (suma składkowa) jest 
podstawą do wyliczenia przyszłej emerytury21. Składka w wysokości 16% dochodów, 

18 M.A. Szczur, Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia. Kraje skandynawskie, „Kurier Finanso-
wy” 2014, nr 3, s. 65.
19 Ibidem.
20 J. Hagen, op. cit., s. 90.
21 W. Nowak, Systemy emerytalne w państwach nordyckich – członkach Unii Europejskiej, [w:] J. Babiak 
(red.), Polski system emerytalny w świetle rozwiązań europejskich, Wydawnictwo UAM, Poznań 2002, 
s. 137.
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która trafia do systemu repartycyjnego, jest dzielona w równych częściach i odpowiednio 
przekazywana do czterech funduszy buforowych, następnie każdy z funduszy w 25% fi-
nansuje bieżące zobowiązania emerytalne państwa22. Emerytury z systemu repartycyjne-
go poddawane są corocznej waloryzacji, która odbywa się według wzrostu nominalnych 
przeciętnych wynagrodzeń pomniejszonego o stopę dyskontową ustaloną na 1,6%23.

Repartycyjny podsystem emerytalny w Szwecji jest co roku kontrolowany przez 
państwo. Szwecja od 2010 r. stosuje mechanizm finansowego równoważenia syste-
mu. Jego wypłacalność sprawdza się metodą bilansowania, czyli zestawienia aktywów 
podsystemu oraz funduszy buforowych z jego bieżącymi zobowiązaniami (pasywami 
systemu)24. Ewentualny powrót do stanu równowagi jest możliwy dzięki indeksacji 
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach – nie da się tego zrobić poprzez 
zmianę stopy składkowania, gdyż zachowuje ona wartość stałą25. Działanie mechani-
zmu równoważenia można przedstawić następująco: jeżeli stosunek aktywów pocho-
dzących ze składek i funduszy buforowych do zobowiązań emerytalnych jest niższy 
niż jeden, indeksacja przyznanych i nabytych już uprawnień emerytalnych jest ograni-
czana w takim stopniu, aby w następnym roku zbilansować aktywa i pasywa systemu26. 
Według prognoz na lata 2016–2020 wartość wskaźnika równowagi systemu będzie 
oscylowała w przedziale 1,00–1,05. 

Tabela nr 3. Sytuacja finansowa podsystemu emerytur repartycyjnych (inkomstpen-
sion) w Szwecji (w mld SEK)

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wartość funduszy buforowych 0,827 0,895 0,873 0,958 1,058 1,185

Aktywa składkowe* 6,362 6,575 6,828 6,915 7,123 7,380

Aktywa razem 7,189 7,469 7,700 7,873 8,180 8,565

Zobowiązania emerytalne** 7,512 7,367 7,543 7,952 8,053 8,141

Nadwyżka/deficyt –323 103 157 –80 127 423

* Aktywa składkowe są obliczone jako wygładzone przychody składkowe z ostatnich 3 lat pomnożone 
przez średni, spodziewany czas pozostania 1 korony w systemie emerytalnym (turnover duration).

** Zobowiązania emerytalne są ustalane jako suma przyszłych zobowiązań systemu wobec ludności eko-
nomicznie aktywnej (która nie nabyła jeszcze praw emerytalnych) oraz zobowiązań emerytalnych w sto-
sunku do dzisiejszych emerytów, jako szacowana suma świadczeń wypłacanych im do końca życia.

Źródło: Swedish Pensions Agency, Orange Report. Annual Report of the Swedish Pension System, Stoc-
kholm 2015, s. 8.

22 M. Szczur, op. cit., s. 38.
23 J. Poteraj, op. cit., s. 32.
24 Balance ratio = (aktywa pochodzące ze składek + fundusze buforowe) / zobowiązania emerytalne
25 J. Hagen, op. cit., s. 98–99.
26 M.A. Szczur, op. cit., s. 65.
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W tabeli nr 3 przedstawiono aktywa oraz zobowiązania podsystemu repartycyjne-
go w szwedzkim systemie emerytalnym, wyliczone według definicji stosowych przez 
Szwedzką Agencję ds. Emerytur (Pensionsmyndigheten). Dane wynikowe są podstawą 
do obliczenia wskaźnika równowagi. Jedynie w 2009 oraz 2012 r. podsystem emerytur 
repartycyjnych zanotował wartości ujemne. Dla pozostałych lat prezentuje wartości 
dodatnie, co oznacza, że wskaźnik równowagi jest wyższy od jedności, a system zacho-
wuje stabilność bez konieczności indeksacji emerytur w roku następnym. 

Pierwszy filar w polskim systemie emerytalnym oparty jest na zasadzie repartycji, 
podobnie jak w Szwecji, a wartość przyszłej emerytury została uzależniona od sumy 
wpłaconych składek. Zadanie wypłaty świadczeń emerytalnych należy do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, który zarządza Funduszem Ubezpieczeń Społecznych. 
W 2014 r. 88% wydatków na świadczenia pieniężne z FUS stanowiły wydatki emery-
talno-rentowe. Publiczny system emerytalny w Polsce nie jest w stanie zachować stabil-
ności finansowej z przychodów składkowych. Natomiast szwedzki system zachowuje 
równowagę w dużym stopniu poprzez rozbudowane fundusze buforowe. Wartość ak-
tywów funkcjonujących w szwedzkim systemie funduszy buforowych (AP1–AP4 oraz 
AP6) w 2015 r. wyniosła blisko 151 mld USD. Wartość aktywów polskiego funduszu 
rezerwy demograficznej wynosi 5 mld USD27 i jest to suma niewielka, jeśli uwzględnić 
wzrost dysproporcji pomiędzy ludnością w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. 
Brak zabezpieczenia finansowego poprzez fundusz rezerwy oraz sytuacja demogra-
ficzna sprawiają, że FUS wciąż pozostaje funduszem deficytowym. Od 2008 r. FUS 
ze zgromadzonych składek jest w stanie pokryć mniej niż 70% wydatków. W 2014 r. 
wskaźnik pokrycia wydatków dochodami ze składek wyniósł 68,5%28. 

4.1.2. Część kapitałowa

Podsystem kapitałowy w Szwecji oparty jest na zasadzie zdefiniowanej składki (DC 
– Defined Contribution). W podsystemie kapitałowym 2,5% składki odprowadzana 
jest do maksymalnie pięciu wcześniej wybranych funduszy emerytalnych, które mają 
na celu inwestowanie zebranych środków. Zysk z inwestycji odpowiednio powiększa 
indywidualne konta emerytalne utworzone w wybranym funduszu. W Szwecji istnieje 
szeroki wybór funduszy emerytalnych. Na koniec 2014 r. w kraju tym zarejestrowa-
nych było 851 funduszy, nad którymi kontrolę sprawowały 103 podmioty zarządza-
jące. Największym funduszem działającym w ramach podsystemu kapitałowego jest 
Państwowy Funduszu Emerytalny (AP7 Safa). Fundusz ten przeznaczony jest dla osób, 
które nie dokonały żadnego wyboru co do funduszu i nie chcą angażować się w polity-
kę inwestycyjną. W 2014 r. fundusz defaultowy AP7 Safa zarządzał kapitałem równym 
246 mld SEK, co stanowiło 32% kapitału zgromadzonego przez fundusze w ramach 
27 OECD, Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds. Report on pen-
sion funds’ long term investment, OECD 2016, http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/2015-Large-
Pension-Funds-Survey.pdf, s. 9 (dostęp: 10.10.2016).
28 ZUS, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, ZUS, Warszawa 2015, http://zus.pl/
files/Ważniejsze%20informacje%20z%20zakresu%20ubezpieczeń%20społecznych%202014%20r.pdf, 
s. 11–12 (dostęp: 10.10.2016).
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podsystemu29. W latach 2000–2009 średnia stopa zwrotu z państwowego funduszu była 
wyższa niż przecięta stopa zwrotu z pozostałych funduszy kapitałowych. Wysokość 
emerytury z tego podsystemu jest zależna od wysokości środków zebranych na indywi-
dualnym koncie i podzielenia jej przez przyjętą średnią liczbę lat życia na emeryturze, 
wyrażoną w miesiącach30. Od wprowadzenia podsystemu kapitałowego jego koszty 
zarządzania spadły o ponad połowę, w 2012 r. koszty te wyniosły 0,32% aktywów31. 
Odnośnie do pojedynczego uczestnika podsystemu kapitałowego, koszt zarządzania 
wynosi średnio 0,3% zgromadzonych środków. Mniejsze koszty zarządzania oferuje 
państwowy fundusz AP7 Safa, gdzie koszty kształtują się na poziomie 0,09–0,15% 
zgromadzonych środków. Jest to związane z portfelem inwestycyjnym członka fundu-
szu, który powiększa się o bezpieczne papiery wartościowe wraz z wiekiem. Zgodnie 
z przyjętymi modelami inwestycyjnymi dla ubezpieczonego w wieku 65 lat fundusz 
defaultowy inwestuje ok. 30% środków w obligacje32. 

Polska, podobnie jak Szwecja, w 1999 r. przeprowadziła reformę systemu emery-
talnego. Rozwiązaniem łączącym obie reformy było wprowadzenie do sytemu części 
kapitałowej opartej na funduszach emerytalnych. Jedną z głównych różnic pomiędzy 
polskim a szwedzkim systemem emerytalnym w ich części kapitałowej jest przyjęta 
struktura systemu. Kapitałowe fundusze emerytalne stanowią w Szwecji podsystem 
w ramach I filaru. W Polsce natomiast Otwarte Fundusze Emerytalne zostały wyodręb-
nione jako oddzielny II filar. Szwecja dość długo przygotowywała się do reformy eme-
rytalnej, która poprzedzona była licznymi debatami społecznymi na ten temat. Pierw-
szą publiczną debatę nad nowym systemem podjęto już w 1992 r. Wtedy też szwedzki 
Riksdag przedstawił główne założenia reformy, pozostawiając poszczególne kwestie 
pod negocjacje społeczne33. W Polsce dopiero dwa lata przed wprowadzeniem reformy 
zaprezentowany został dokument Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, przedstawia-
jący już gotowe szacunki i wyliczenia przyszłego systemu emerytalnego, co obyło się 
bez wstępnej debaty publicznej na temat przyszłego kształtu systemu34. Jedną z kwe-
stii spornych na początku reformy pozostawała wysokość prowizji, jaką Powszechne 
Towarzystwa Emerytalne miały pobierać od każdej składki przekazywanej do OFE. 
Początkowo prowizja od składek kształtowała się na poziomie 10% w pierwszych 
24 miesiącach uczestnictwa. Tak wysoką prowizję uregulowano prawnie i zmniejsza-
no kilkukrotnie – najpierw do poziomu 7%, a następnie 3,5%35; najnowsze przepisy 

29 Swedish Pensions Agency, Orange Report. Annual Report of the Swedish Pension System, Swedish 
Pensions Agency, Stockholm 2015, https://www.oecd.org/gov/budgeting/Swedish%20Pension%20Sys-
tem%20Annual%20Report%202011%20-%20Anne-Marie%20Ogren%20-%20SWE.pdf, s. 21 (dostęp: 
10.10.2016). 
30 J. Poteraj, op. cit., s. 32.
31 N. Barr, The pension system in Sweden, Regerinkskansliet – Ministry of Finance 2013, http://eso.expert-
grupp.se/wp-content/.../Till-webben-ESO-2013-7.pdf, s. 34 (dostęp 9.07.2016). 
32 Ibidem, s. 37. 
33 E. Palmer, op. cit., s. 3. 
34 A. Wiktorow, Polski system emerytalny po zmianie ustrojowej (1989–2014), „Ubezpieczenia Społeczne 
– Teoria i Praktyka”, 2014, nr 6, s. 7.
35 T. Michalski, Polski system emerytalny – co to za konstrukcja gdzie i co poprawiać?, „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Oeconomica” 254 (2011), s. 23. 
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prawne obniżyły prowizję do maksymalnego poziomu 1,75% przekazywanej składki. 
Przez cały okres (licząc od 1999 r. do 2014 r.) wysokość prowizji była wysoka, niższe 
prowizje pobierały towarzystwa w Rumunii (2,5%) czy Słowacji (1%)36. W Szwecji od 
początku reformy podmioty zarządzające funduszami nie pobierają żadnych prowizji 
od przekazywanych składek. Istotną kwestią są także koszty funkcjonowania polskich 
OFE w ujęciu rocznym. W 2003 r. koszt funkcjonowania OFE związany z jego zarzą-
dzaniem był wysoki i wynosił 3,07% posiadanych aktywów. Szwecja w tym samym 
roku wykazała koszty zarządzania na poziomie 0,73% aktywów37, porównywalny po-
ziom w Polsce osiągnięto dopiero w 2011 r. 

Od 2014 r. uczestnictwo w polskim II filarze systemu emerytalnego nie jest obligato-
ryjne. Ubezpieczony ma prawo wyboru pomiędzy przekazaniem całej składki przypa-
dającej na II filar (7,3%) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na specjalnie utwo-
rzone subkonto zarządzane przez ZUS, bądź też podział składki na dwie części z czego 
4,38% składki trafiałoby na wspomniane subkonto ZUS, a pozostała część w wyso-
kości 2,92% przekazywana byłaby do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zmiany te 
świadczą o stopniowej marginalizacji kapitałowego finansowania polskiego systemu 
emerytalnego i powrót do rozwiązań opartych na repartycji. 

4.2. Rozwiązania oparte na metodzie zaopatrzeniowej

Szwedzki podsystem emerytur gwarantowanych oparty na metodzie zaopatrzenio-
wej ma na celu objęcie opieką państwa wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn 
nie wypracowali wysokiej emerytury, oraz tych, którzy znajdują się w złej sytuacji 
materialnej. Emeryturę gwarantowaną można także postrzegać w kategoriach uzupeł-
nienia minimalnych dochodów na starość. Beneficjentami tego podsystemu są emeryci 
z niską emeryturą, którzy przez minimum trzy lata rezydowali w Szwecji lub innym 
kraju europejskim, z którym Szwecja podpisała stosowną konwencję38. Pełną emerytu-
rę gwarantowaną otrzymuje się po 40 latach pobytu i stanowi ona około 35% średniego 
wynagrodzenia, co w warunkach szwedzkich zapewnia minimalne środki do przeżycia. 
W 2016 r. emerytura gwarantowana dla osoby samotnej wynosi 7863 SEK miesięcz-
nie, natomiast dla osoby pozostającej w związku małżeńskim 7014 SEK miesięcznie39. 
Oprócz emerytury gwarantowanej osoby w najgorszej sytuacji materialnej mogą liczyć 
na szereg dodatków do emerytury, np. dodatek mieszkaniowy.

W polskim powszechnym systemie emerytalnym istnieje emerytura minimalna, bę-
dąca zarazem świadczeniem gwarantowanym przez państwo. Według zasady zaopa-
trzeniowej finansowana jest dopłata do emerytury minimalnej. Dopłata ma na celu 
wyrównanie niskich emerytur do określanego corocznie poziomu. Od marca 2016 r. 

36 Ibidem. 
37 M. Palme, A. Sunden, P. Söderlind, Investment choice in the Swedish Premium Pension plan, https://dlib.
bc.edu/islandora/object/bc-ir:100951/datastream/PDF/view (dostęp: 11.07.2016). 
38 A. Gołębiowska, op. cit., s. 156.
39 Grantipension, Pensionsmydigheten 2016, https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-
fungerar-pensionen/garantipension-om-du-har-lag-pension (dostęp: 11.10.2016). 
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emerytura minimalna wynosi 882,56 zł brutto (tj. 22% przeciętnego wynagrodzenia40). 
Warunkiem otrzymania dopłaty wyrównującej jest osiągnięcie ustawowego wieku eme-
rytalnego oraz wykazanie odpowiedniego stażu pracy. Wymagany staż pracy w 2016 r. 
wynosi 25 lat dla mężczyzn oraz 22 lata dla kobiet41. Systemy zaopatrzeniowe funkcjo-
nujące poza systemem powszechnym nie są związane, tak jak w Szwecji, ze zmniejsze-
niem ubóstwa u osób starszych, lecz z przywilejami grup zawodowych. W Polsce syste-
mem zaopatrzeniowym są objęte tzw. emerytury mundurowe, gdzie od uposażenia osób 
pracujących nie są odprowadzane składki emerytalno-rentowe. Przyszłe świadczenia 
emerytalne tej grupy są bezpośrednio wypłacane z budżetu państwa. W 2012 r. wydatki 
publiczne na ten cel wyniosły ponad 10 mld złotych42, co w relacji do wydatków FUS 
na świadczenia emerytalne i rentowe w tym samym roku stanowiło ok. 6%. 

4.3. Pracownicze Programy Emerytalne

Drugi filar szwedzkiego systemu emerytalnego stanowią pracownicze programy 
emerytalne. Są one obowiązkowe i tworzone na bazie umów zbiorowych, mają też 
znaczny wpływ na wysokość przyszłej emerytury43. Z uwagi na złożoność II filaru, 
w jego obrębie należy wyróżnić poszczególne podsystemy emerytalne w podziale na 
sektor publiczny oraz prywatny. Drugi filar w szwedzkim systemie jest oparty na za-
kładowych planach emerytalnych i jest istotny z punktu widzenia planów rządowych, 
które popierają politykę pełnego zatrudnienia. Obecnie w II filarze uczestniczy ponad 
90% pracujących Szwedów44.

Głównymi zmianami przeprowadzonymi w ramach II filaru była zmiana stóp składek. 
Początkowo zróżnicowane w zależności od sektora stopy składek zostały zastąpione 
jednakową stopą w wysokości 4,5% do 7,5-krotności kwoty bazowej dochodu (IBA – 
Income Base Amount). Pobierane składki są odprowadzane przez pracodawcę. Kwota 
bazowa jest ustala okresowo i w 2015 r. wynosiła 58 100 SEK. W podsystemach AKAP
-KL, ITP oraz SFO-LO po przekroczeniu dochodu 435 750 SEK (7,5 IBA) składka 
emerytalna jest wysoka i wynosi 30%. Dla podsystemów PA03 oraz KAP-KL po prze-
kroczeniu tego progu reguła obliczania przyszłej emerytury ze zdefiniowanej składki 
jest zamieniana na zdefiniowane świadczenie, przez co jej wysokość jest uzależniona od 
osiąganych dochodów w przeszłości45. Ważnym elementem II filaru jest bezpieczeństwo 
lokowanego w nim kapitału. W prywatnym sektorze zarówno przedsiębiorcy, jak i sto-
40 Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II kwartale 2016 r. wyniosło 
4019,08 zł. 
41 Od 1 stycznia 2014 r. wymagany staż pracy uprawniający do emerytury minimalnej dla kobiet wzrasta 
co dwa lata o jeden rok. Zgodnie z założeniem wyrównanie wymaganego stażu pracy kobiet i mężczyzn 
nastąpi w 2022 r. 
42 MPiPS, MF, Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013, http://emerytura.gov.
pl/wp-content/uploads/2014/03/20130626_przeglad.pdf (dostęp: 10.10.2016). 
43 A. Gołębiowska, op. cit., s. 156.
44 M.A. Szczur, op. cit., s.64.
45 K.M. Anderson, Occupational Pensions in Sweden, Friedrich-Ebert-Stiftung 2015, http://library.fes.de/
pdf-files/id/12113.pdf, s. 7 (dostęp: 14.07.2016). 
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warzyszenia pracowników i pracodawców umiejętnie wykorzystują siłę negocjacji do 
zawierania korzystnych umów z instytucjami finansowymi, dzięki czemu koszty zarzą-
dzania są stosunkowo niskie46. Zarówno w podsystemie dla pracowników umysłowych, 
jak dla pracowników fizycznych związki zawodowe i pracodawcy eliminują z list reko-
mendacji te fundusze, które są obciążone wysokim ryzykiem inwestycyjnym47.

Tabela nr 4. Zakładowe podsystemy emerytalne w Szwecji (II filar) w 2015 r.

Podsystemy emerytalne organizowane przez zakłady pracy

Sektor publiczny Sektor prywatny

Zakładowy program 
emerytalny

 dla pracowników 
administracji 

centralnej (PA 03)

Zakładowy program 
emerytalny dla pracowników 

samorządowych KAP-KL 
(urodzeni przed 1986 r.) 

oraz AKAP-KL 
(urodzeni po 1985 r.) 

Zakładowy 
program 

emerytalny 
dla pracowników 

umysłowych 
(ITP)

Zakładowy 
program 

emerytalny 
dla pracowników 

fizycznych 
(SAF –LO) 

Wysokość odprowadzanej składki oraz stosowana zasada 
(DC – zdefiniowana składka; DB – zdefiniowane świadczenie) 

4,5% – DC 
dla urodzonych 

po 1973 r. 
DB dla urodzonych 

przed 1973 r.

4,5% – DC 4,5% – DC 4,5% – DC

Obowiązkowość uczestnictwa

23–65 lat

KAP-KL: 
21–67 lat 

AKAP-KL:  
Brak min. wieku 67 lat

25–67 lat 25–67 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie K.M. Anderson, Occupational Pensions in Sweden, Friedrich-
Ebert-Stiftung 2015. 

Pracownicze Programy Emerytalne w Polsce są dobrowolne i zaliczają się do pry-
watnych planów emerytalnych w ramach III filaru. W Szwecji natomiast stanowią je-
den z fundamentów systemu, odciążając tym samym repartycyjną część systemu eme-
rytalnego. Przyczyn niewielkiego znaczenia PPE w polskim systemie emerytalnym 
można doszukiwać się w zależnościach historyczno-kulturowych mających wpływ na 
konstrukcję systemu emerytalnego. Pracownicze Programy Emerytalne w Szwecji, tak 
rozbudowane i obejmujące swym zasięgiem prawie wszystkich pracujących, są rezul-
tatem połączenia tradycji związków robotniczych oraz specyficznego charakteru pań-
stwa szwedzkiego, chętnie wykorzystującego umowę społeczną do realizacji swoich 

46 Ibidem, s. 5. 
47 Ibidem. 

Ł. Szwedo



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 21 (2/2016)

75Ewolucja i struktura systemu emerytalnego w Szwecji...

celów. Jedną z pierwszych formalnych umów, tzw. Porozumienie podstawowe pomię-
dzy najsilniejszą centralą związkową (LO) a federacją pracodawców (SAF), zawarto 
już w 1938 r. Porozumienie dotyczyło między innymi powołania Rady Rynku Pracy, 
która określała zasady negocjacji płacowych i innych ustaleń pomiędzy pracownikami 
a pracodawcami48. Socjaldemokracja, która ukształtowała system gospodarczy i spo-
łeczny Szwecji, wyrosła z ruchów robotniczych i utworzyła specyficzny dla tego kraju 
system oparty na dialogu. Złote lata państwa dobrobytu, przypadające na lata powojen-
ne, skutkowały wprowadzeniem coraz to nowych rozwiązań emerytalnych obejmują-
cych swym zasięgiem również Pracownicze Programy Emerytalne. 

Pracownicze Programy Emerytalne w Polsce zostały w pewnym stopniu zastąpione 
poprzez równoległy branżowy system emerytalny, uwzględniający interesy określo-
nych grup zawodowych49. Emerytury z systemu branżowego nie rozwiązują problemów 
polskiego sytemu emerytalnego, osłabiają one znaczenie PPE, a przy tym nadmier-
nie obciążają budżet państwa. Dla przykładu emerytury górnicze są naliczane według 
systemu zdefiniowanego świadczenia. W 2012 r. kosztowały one budżet państwa 
4173,4 mln zł i szacuje się, że do 2020 r. wzrosną do poziomu 9413,5 mln zł, co będzie 
opowiadało 0,29% polskiego PKB50. Jest to znaczna kwota, jeśli wziąć pod uwagę 
fakt, że przywilej ten dotyczy jednej wybranej grupy zawodowej. Na niską popularność 
PPE w Polsce ma wpływ ich dobrowolność oraz mało efektywny system zachęt po-
datkowych, oferujący korzyści finansowe w odległej perspektywie czasu (mechanizm 
podatkowy tax-exempt-exempt). Na koniec 2014 r. PPE obejmowały 381 tys. osób, 
co przekłada się na 2,38% wszystkich pracujących w Polsce51. Zgromadzone w nich 
w 2012 r. aktywa stanowiły 0,3% polskiego PKB, dla porównania aktywa szwedzkich 
zakładowych planów emerytalnych stanowią 39,9% PKB Szwecji52. 

Warto dodać, że III filar systemu emerytalnego Szwecji jest całkowicie dobrowolny, 
a w jego skład wchodzą indywidualne konta oszczędnościowe w bankach i instytu-
cjach finansowych. W Szwecji III filar – podobnie jak w Polsce – objęty jest systemem 
ulg podatkowych53 i chociaż liczba uczestników systematycznie wzrasta, to wciąż taka 
forma oszczędzania pozostaje na marginesie systemu emerytalnego.

5. Wiek emerytalny i stopa zastąpienia

Istotnym elementem reformy szwedzkiego systemu emerytalnego było wydłużenie 
wieku emerytalnego, jednak nie w sposób stricte ustawowy, lecz poprzez różnorakie 
48 T. Kowalik, Systemy gospodarcze – efekty i defekty reform zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, 
Warszawa 2005, s. 163. 
49 M. Grodzicki, Emerytury branżowe w Polsce w kontekście teorii grup interesu, „Studia Ekonomiczne. 
Economic Studies”, 2012, nr 3, s. 348.
50 Ibidem, s. 352. 
51 KNF, Pracownicze Programy Emerytalne w 2014 r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015, 
https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_PPE_w_2014_tcm75-41984.pdf (dostęp: 11.10.2016). 
52 D. Eatock, Prospects for occupational pensions in the European Union, EPRS 2015, http://www.eu-
roparl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-568328-Prospects-for-occupational-pensions-EU-FINAL.pdf s. 5 
(dostęp: 11.10.2016). 
53 A. Gołębiowska, op. cit., s. 157.
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środki zachęcające Szwedów do jak najdłuższej aktywności zawodowej. W zrefor-
mowanym systemie wiek emerytalny jest elastyczny. Na emeryturę można przejść 
w wyznaczonym przedziale wiekowym 61–67 lat. Górny pułap wiekowy nie stanowi 
o obowiązku przejścia na emeryturę. W szwedzkim systemie istnieje silny bodziec fi-
nansowy do kontynuowania pracy zawodowej. Osoby, które wydłużą okres pracy do 
70. roku życia, mogą liczyć na dwukrotny wzrost przyszłej emerytury, gdyż rośnie ona 
średnio o ponad 8% rocznie54. Dodatkowo emerytura gwarantowana jest wypłacana po 
ukończeniu 65. roku życia55. Takie rozwiązania w połączeniu z elastycznym wiekiem 
emerytalnym przynoszą pozytywne rezultaty. Według danych OECD w 2014 r. efek-
tywny wiek przejścia na emeryturę w Szwecji dla mężczyzn wyniósł 65 lat, natomiast 
dla kobiet 64 lata56. W 2015 r. stopa zatrudnienia w grupie wiekowej 55–64 lata wynio-
sła 74,5%, co czyni Szwecję jednym z trzech państw wysoko rozwiniętych (po Islandii 
i Nowej Zelandii), w którym tak wysoki odsetek populacji z tej grupy wiekowej pozo-
staje wciąż aktywny na rynku pracy57 . 

Tabela nr 5. Stopa zastąpienia w obowiązkowym systemie emerytalnym w Szwecji 
w 2012 r.

Filar publiczny Filar zakładowy Łącznie

Wielokrotność średnich zarobków 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5

Emerytura jako procent zarobków 48,6 33,9 25,7 21,7 21,7 42,2 70,2 55,6 67,9

Źródło: K.M. Anderson, Occupational Pensions in Sweden, Friedrich-Ebert-Stiftung 2015, s. 3. 

W 2012 r. średnia emerytura z filaru publicznego wynosiła 11 959 SEK, natomiast 
z filaru zakładowego 3 589 SEK miesięcznie. Jeśli wziąć pod uwagę średnią miesięczną 
pensję wynoszącą 29 800 SEK, stopa zastąpienia z obowiązkowych filarów wyniosła 
łącznie 52%58. Wskaźnik ten nie odbiega znacznie od wyliczeń OECD, według których 
szwedzki pracownik wchodzący na rynek pracy w 2012 r., pracujący nieprzerwanie do 
osiągnięcia wieku emerytalnego i otrzymujący średnie wynagrodzenie w skali kraju, 
otrzyma emeryturę odpowiadającą 56% jego wcześniejszych zarobków (z filaru pu-
blicznego – 34%, z filaru zakładowego – 22%)59. Więcej danych odnoszących się do 

54 T. Szumlicz, Zabezpieczenie emerytalne w Szwecji i w Polsce – jedna czy dwie „filozofie” reformowa-
nia? [w:] J. Osiński (red.), Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 319–320.
55 Ibidem, s. 301.
56 OECD, Ageing and Employment Policies - Statistics on average effective age of retirement, OECD 
Statistics, http://www.oecd.org/els/public-pensions/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageef-
fectiveageofretirement.htm (dostęp: 17.07.2016). 
57 OECD, Employment rate by age group, OECD Statistics, https://data.oecd.org/emp/employment-rate-
by-age-group.htm (dostęp: 18.07.2016). 
58 K.M. Anderson, op. cit., s. 3. 
59 Ibidem. 
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zagregowanej stopy zastąpienia w stosunku do wielokrotności średniego wynagrodze-
nia zostało zawartych w tabeli nr 4. 

W chwili obecnej ustawowy wiek emerytalny w Polsce wynosi 61 lat dla kobiet 
oraz 66 lat dla mężczyzn. Od 2013 r. wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany do 
poziomu 67 lat dla obu płci. Docelowy wiek emerytalny zostanie osiągnięty w 2020 r. 
w przypadku mężczyzn i w 2040 r. w przypadku kobiet (przy założeniu kontynuowania 
podwyższania wieku emerytalnego60). Teoretyczna stopa zastąpienia według modelu 
stosowanego przez OECD i przy wieku emerytalnym równym 67 lat wyniesie 43,1% 
średniego wynagrodzenia (jest to wartość niższa od średniej OECD, która wynosi bli-
sko 53%)61. W nowym systemie opartym na zdefiniowanej składce wartość przyszłej 
emerytury jest głównie zależna od stażu pracy, dlatego należy wyszczególnić nieko-
rzystne zjawiska związane z rynkiem pracy. W Polsce efektywny wiek przejścia na 
emeryturę w 2014 r. wyniósł 62 lata dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet62, ponadto stopa 
zatrudnienia w grupie wiekowej 55–64 lata wyniosła 42,5% i była niższa od średniej 
dla krajów OECD o 14,8%63.

6. Zakończenie

Powstały na początku XX w. szwedzki system emerytalny wciąż zachowuje wiele 
cech związanych z socjaldemokratycznym modelem państwa dobrobytu. Głównym 
źródłem finansowania przyszłych emerytur pozostają ubezpieczeniowe rozwiązania 
publiczne, kontrolowane zarówno przez państwo (inkomstpension, premiereservsys-
tem), jak i związki zawodowe i zrzeszenia pracodawców (zakładowe programy eme-
rytalne). Element zaopatrzeniowy przetrwał pod postacią emerytury gwarantowanej 
(grantipension), finansowanej z podatków.

Najistotniejszą różnicę pomiędzy polskim a szwedzkim systemem emerytalnym sta-
nowi obligatoryjność bądź dobrowolność uczestnictwa w poszczególnych częściach 
sytemu. Funkcjonujące w Polsce OFE, które stanowią II filar systemu emerytalnego, 
od 2014 r. nie są obowiązkowe, natomiast podsystem emerytur kapitałowych w Szwe-
cji funkcjonuje w ramach obowiązkowego I filaru, składa się z ponad 800 funduszy 
i daje możliwość budowy własnego portfela inwestycyjnego z myślą o emeryturze. 
Obowiązkowości uczestnictwa w Szwecji podlegają także Pracownicze Pogramy Eme-
rytalne, w których uczestniczą prawie wszyscy zatrudnieni. W Polsce natomiast PPE 
zaliczone są do dobrowolnego III filaru i podlegają tym samym marginalizacji, o czym 
świadczy niewielki odsetek oszczędzających. Różnicę pomiędzy systemami w obu 
krajach stanowią również specyficzne rozwiązania emerytalne. W Szwecji w ramach 
podsystemu emerytur kapitałowych działa państwowy (defaultowy) fundusz inwesty-
60 Prezydencki projekt dotyczący obniżenia wieku emerytalnego zakłada powrót do wcześniejszego wieku 
emerytalnego, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
61 OECD, Pensions at a Glance 2015. OECD and G20 indicators, OECD 2015, http://www.oecd-ilibrary.
org/docserver/download/8115201e.pdf?expires=1476986639&id=id&accname=guest&checksum=6E-
BAD4D133C84DD381D69D2507719897, s. 139 (dostęp: 20.10.2016).
62 OECD, Ageing and Employment Policies, op. cit.
63 OECD, Employment rate by age group, op. cit.



78

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 21 (2/2016)

cyjny AP7 Safa, który poprzez stosowaną strategię inwestycyjną osiąga wysokie stopy 
zwrotu. Ponadto od 2010 r. w ramach podsystemu emerytur finansowanych repartycyj-
nie stosuje się mechanizm zrównoważonego bilansowania systemu, obliczany co roku 
wskaźnik równowagi jest wyrazem dbania państwa o stabilność finansową systemu 
emerytalnego. W Polsce natomiast przyjęte rozwiązania mają negatywny wpływ na 
płynność finansową systemu. Wyłączenia emerytalne z powszechnego systemu oraz 
przywileje emerytalne pogłębiają kryzys wypłacalności i dodatkowo obciążają budżet 
państwa

Pierwsze emerytury z nowego systemu zostały w Szwecji wypłacone w 2015 r., dla-
tego obecnie skutki reformy z 1999 r. są poddawane wstępnej ocenie i nie planuje się 
fundamentalnych zmian w najbliższym czasie. Chociaż szwedzki system emerytalny 
wyróżnia się innowacyjnością rozwiązań emerytalnych oraz względną stabilnością, to 
stopa zastąpienia kształtuje się na relatywnie niskim poziomie w porównaniu z innymi 
krajami OECD. 
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Evolution and structure of the pension system in Sweden 
and framework of the retirement security in Poland

Abstract. The aim of the article is a comparison of pension solutions in the Swedish 
and Polish pension systems. The first part of the article consists of an introduction to 
the characteristics of the pension system in Sweden. Historical and cultural dimensions 
still have a large impact on the present structure of the system.
Currently, the Swedish pension system is comprised of three pillars. The first pillar 
contains subsystems based on PAYG and Premium Pension contributions as well as 
guaranteed pension subsystem which is financed from the state budget. The second 
pillar constitutes mandatory occupational pension schemes representing more than 
90 percent of employees. Individual pension plans under the third pillar are voluntary 
and represent a small value of retirement savings. Polish pension system, compared to 
the Swedish one, is characterized by voluntariness of participation in the capital part of 
the system and the marginalization of occupational pension schemes.
Particular attention should be paid to the automatic balance mechanism that determines 
the ratio of the system’s assets to its liabilities. Due to the mechanism, the stability of 
the Swedish pension system is subject to strict control each year. Another solution is 
a special state pension fund AP7 Safa which is characterized by low costs of manage-
ment and a higher return on investment. These solutions were not used in the Poland’s 
pension system which is financially unstable and does not resist the negative effects of 
aging society. Additionally, the unfavourable financial situation is deepened by pension 
privileges and low public interest in voluntary forms of savings.

Keywords: pension system, Swedish, occupational pension schemes, pension funds, 
Polish.
JEL Codes: G23, J26, H55.
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Analiza pojęcia częściowej niezdolności do pracy 
w powszechnym ubezpieczeniu rentowym 

i propozycje de lege ferenda

Joanna CEGLARSKA-JÓŹWIAK1

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Streszczenie. Tematem artykułu jest częściowa niezdolność do pracy w powszechnym 
ubezpieczeniu rentowym. Świadczenia ubezpieczeniowe powinny bowiem przysłu-
giwać również osobom, które zachowały w pewnym zakresie zdolność do pracy, ale 
z uwagi na ograniczenie tej zdolności – wskutek naruszenia sprawności organizmu – 
nie mogą uzyskać zarobków w takiej wysokości, jakiej mogłyby zasadnie oczekiwać 
przy swoich kwalifikacjach i doświadczeniu. Renta w takim przypadku powinna pełnić 
funkcję uzupełniającą wobec uzyskiwanych zarobków. W artykule, który został przygo-
towany na bazie pracy doktorskiej, przeanalizowano poszczególne elementy definicji 
częściowej niezdolności do pracy i wskazano na sprzeczności w regulacji ustawowej 
oraz trudności interpretacyjne, które wiążą się ze stosowaniem tej definicji w praktyce. 
Zostały również omówione przesłanki przyznawania renty szkoleniowej ze wskazaniem 
na ich niespójność z przyjętą przez ustawodawcę koncepcją częściowej niezdolność do 
pracy. W artykule sformułowano postulaty de lege ferenda w zakresie zasad orzekania 
częściowej niezdolności do pracy i przyznawania świadczeń z tego tytułu.

Słowa kluczowe: niezdolność do pracy, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szko-
leniowa.

Kody JEL: H550.

1. Uwagi wstępne

Dążenie do zapewnienia środków egzystencji osobom, które czasowo lub trwale nie 
są w stanie zapewnić ich sobie własną pracą, legło u podstaw rozwoju instytucji zabez-
pieczenia społecznego. Utrata zdolności do zarobkowania, będąca jednym z podstawo-
wych ryzyk chronionych w ramach zabezpieczenia społecznego, może być skutkiem 
osiągnięcia określonego wieku (mówimy wówczas o ryzyku starości), ale może też 
wystąpić przed osiągnięciem tego wieku wskutek choroby lub niepełnosprawności. 
Należy podkreślić, że w ubezpieczeniu rentowym chronionym ryzykiem nie są choroba 

1 Kontakt z autorką: Joanna Ceglarska-Jóźwiak, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, 
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, Polska, e-mail: asia.ceg@wp.pl.
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lub kalectwo, lecz ich skutek w postaci niezdolności do pracy. Niezdolność ta może być 
czasowa (zwana też krótkoterminową) lub długoterminowa. W przypadku wystąpienia 
tej pierwszej funkcję ochronną pełni zasiłek chorobowy, ta druga natomiast stanowi 
podstawę do przyznania świadczeń o charakterze rentowym. Określenie kryteriów 
orzekania o długoterminowej niezdolności do pracy ma dużą wagę społeczną, ponie-
waż bezpośrednio wpływa na liczbę przyznawanych świadczeń rentowych, a co za tym 
idzie, na wysokość wydatków na te świadczenia. 

Obecnie w ustawie emerytalnej2 ustawodawca rozróżnia dwa stopnie niezdolności do 
pracy: niezdolność całkowitą i częściową. Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pra-
cy wynosi 75% wysokości renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy. W okresie 
międzywojennym inwalidztwo (w przypadku pracowników fizycznych) i niezdolność 
do pracy w zawodzie (w przypadku pracowników umysłowych) nie były stopniowalne, 
a wysokość renty nie była uzależniona od stopnia inwalidztwa3. W okresie powojen-
nym, zgodnie z radzieckim systemem grup inwalidzkich, wprowadzono rozróżnienie 
na całkowitą niezdolność do pracy (I i II grupa inwalidzka) oraz częściową niezdolność 
od zarobkowania (III grupa inwalidzka), polegającą na konieczności ograniczenia za-
kresu aktywności zawodowej czy zmiany zawodu na niżej kwalifikowany.

W piśmiennictwie pojawiały się postulaty zlikwidowania świadczeń rentowych dla 
osób jedynie częściowo niezdolnych do zarobkowania i ograniczenia ochrony ubez-
pieczeniowej tylko do przypadków całkowitej niemożności zapewnienia sobie środ-
ków utrzymania własną pracą4. Takie stanowisko wydaje się jednak zbyt radykalne. 
Świadczenia ubezpieczeniowe powinny bowiem przysługiwać również osobom, które 
zachowały w pewnym zakresie zdolność do pracy, ale z uwagi na ograniczenie tej 
zdolności – wskutek naruszenia sprawności organizmu – nie mogą uzyskać zarobków 
w takiej wysokości, jakiej mogłyby zasadnie oczekiwać przy swoich kwalifikacjach 
i doświadczeniu. Renta w takim przypadku powinna spełniać funkcję uzupełniającą 
wobec uzyskiwanych zarobków. 

Ustawodawca przewidział mechanizm zapobiegający pobieraniu rent przez osoby, 
które pomimo nawet znacznej utraty zdolności do pracy nadal są w stanie uzyskiwać 
zarobki w określonej wysokości. Mechanizm ów polega na zmniejszaniu lub zawie-
szeniu renty w przypadku osiągnięcia przychodu. Ustanowiono przy tym jednakowe 
kwoty graniczne dla wszystkich świadczeniobiorców, niezależnie od wysokości renty 
oraz zarobków uzyskiwanych przed powstaniem niezdolności do pracy. W tym kon-
tekście należy uznać, że celem renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest 
zapewnienie świadczeniobiorcy wystarczających środków utrzymania, a nie zapewnie-
nie mu poziomu życia sprzed powstania naruszenia sprawności. Zadaniem świadczeń 
ubezpieczeniowych jest bowiem łagodzenie skutków wystąpienia ryzyka socjalnego, 
a nie ich pełna kompensacja5.
2 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 887). 
3 Wyjątek stanowiły renty wypadkowe, w przypadku których przyjęto system procentowy.
4 E. Plac-Bobula, J. Kołodziej, Stan zdrowia a zdolność do pracy. Głos w dyskusji o reformie ustawodaw-
stwa inwalidzkiego, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1995 (XLV), nr 1, s. 32.
5 J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Kraków 2006, s. 171.
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Pojęcie całkowitej niezdolności – co oznacza niezdolność do jakiejkolwiek pracy 
w zwykłych warunkach – nie budzi większych wątpliwości w praktyce. Natomiast po-
jęcie częściowej niezdolności do pracy nastręcza wielu trudności interpretacyjnych, co 
jest wynikiem niespójności pomiędzy poszczególnymi przepisami ustawy emerytalnej, 
a także efektem posługiwania się przez ustawodawcę kryteriami ocennymi. Ponadto 
w ustawie emerytalnej funkcjonują trzy pojęcia: praca zgodna z poziomem kwalifika-
cji, praca w dotychczasowym zawodzie oraz praca dotychczasowa. Pojęć tych ustawo-
dawca nie zdefiniował ani nie określił ich wzajemnych relacji6. 

Ustawowa definicja częściowej niezdolności do pracy obejmuje trzy przesłanki, któ-
re muszą być spełnione łącznie:

ubezpieczony utracił zdolność do wykonywania pracy zgodnej z poziomem posia-––
danych kwalifikacji,
utrata zdolności do pracy jest znaczna,––
ubezpieczony nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.––

Dwie pierwsze przesłanki są ujęte w art. 12 ust. 3 ustawy emerytalnej, trzecia wynika 
z art. 12 ust. 1 in fine tegoż przepisu.

Nieprecyzyjna redakcja art. 13 ust. 1 pkt 2 skutkuje wątpliwościami, czy okoliczno-
ści wskazane in fine tego przepisu, takie jak: rodzaj i charakter dotychczas wykony-
wanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne, powinny 
być brane pod uwagę przy ocenie niezdolności do pracy jako takiej, czy tylko przy 
ocenie celowości przekwalifikowania zawodowego. Z uwagi na brzmienie definicji 
częściowej niezdolności do pracy oraz rodzaj wskazanych okoliczności zakładam, że 
intencją ustawodawcy było wskazanie tych kryteriów jako okoliczności branych pod 
uwagę przy orzekaniu niezdolności do pracy, a nie tylko przy ocenie celowości prze-
kwalifikowania. 

Uważam, że całościowa analiza pojęcia „częściowa niezdolność do pracy” wymaga 
również omówienia zasad przyznawania renty szkoleniowej. Niezbędne jest bowiem 
określenie relacji pomiędzy niezdolnością do pracy, stanowiącą przesłankę do przyzna-
nia renty na podstawie art. 57 ustawy emerytalnej a staniem faktycznym, uzasadniają-
cym przyznanie renty szkoleniowej.

2. Znaczna utrata zdolności do pracy

Jak wynika z art. 12 ust. 3 ustawy emerytalnej, orzeczenie o częściowej niezdolno-
ści do pracy jest zasadne nie tylko wobec osoby, która całkowicie utraciła zdolność 
do pracy zgodnej z poziomem kwalifikacji, lecz także wobec osoby, która w pewnym 
stopniu zachowała zdolność do takiej pracy. Niewątpliwie każde ograniczenie zdolno-
ści do pracy odpowiadającej kwalifikacjom powoduje potencjalne obniżenie zdolności 
zarobkowej, zmusza bowiem ubezpieczonego albo do kontynuowania dotychczasowej 
pracy z ograniczeniami wynikającymi z naruszenia sprawności organizmu, albo do jej 
zmiany na niżej kwalifikowaną, a tym samym – co do zasady – gorzej płatną. Kwestią 
6 H. Pławucka, Prawne aspekty ustalania niezdolności do pracy dla celów rentowych, „Orzecznictwo 
Lekarskie” 2004, t. I, nr 1, s. 25, 27.
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do rozstrzygnięcia jest natomiast wyodrębnienie tych przypadków ograniczenia zdol-
ności zarobkowania, które powinny być objęte ochroną ubezpieczeniową.

Ustawodawca posłużył się w tym miejscu kryterium nieostrym, rezygnując z jakiej-
kolwiek próby jego doprecyzowania, choćby w aktach wykonawczych do ustawy eme-
rytalnej. Nie tylko nie wiadomo, jaki procent utraty zdolności do pracy należy uznać za 
znaczny, ale również jakiego rodzaju miernikiem należy się posłużyć przy tej ocenie.

Skoro ustawodawca pozostawił tę kwestię do oceny organom orzekającym, nale-
ży przyjąć, że mogą one posłużyć się jednym lub kilkoma wybranymi miernikami, 
w zależności od konkretnej sytuacji faktycznej. Uznana za częściowo niezdolną do 
pracy może przykładowo zostać osoba, która jest w stanie wykonywać swój zawód, ale 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, z ograniczeniem wydajności lub z wyłączeniem 
niektórych czynności. Można w tym miejscu wskazać na wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 20 sierpnia 2003 r.7, w którym Sąd stwierdził, że ograniczenie zdolności do pra-
cy może polegać na ograniczeniu możliwości wykonywania pracy tylko do stanowisk, 
na których nie występują szkodliwe czynniki zewnętrzne8.

Najprostszym rozwiązaniem wydaje się sięgnięcie do kryterium dochodowego, czyli 
oparcie się na zmniejszeniu wysokości uzyskiwanych przychodów. Jednak ustawodaw-
ca generalnie zrezygnował z tego kryterium przy definiowaniu niezdolności do pracy, 
ponieważ może ono być zawodne. Wysokość osiąganych zarobków zależy bowiem 
od wielu różnorodnych czynników, niekoniecznie związanych z osobą pracownika. 
W dużym stopniu zarobki są determinowane uwarunkowaniami lokalnego rynku pracy 
i aktualną kondycją finansową pracodawcy. Z tego względu porównywanie zarobków 
osiąganych, czy potencjalnie możliwych do osiągnięcia przed wystąpieniem naruszenia 
sprawności organizmu i po nim, nie zawsze dałoby zadawalające rezultaty, a niekiedy 
nie byłoby nawet możliwe – na przykład w przypadku osób, które przed złożeniem 
wniosku o świadczenie – czy nawet przez cały okres swojej aktywności zawodowej – 
wykonywały z przyczyn innych niż zdrowotne prace poniżej swoich kwalifikacji. 

Uważam, że najbardziej stosowną metodą określania stopnia utraty zdolności do pra-
cy zgodnej z kwalifikacjami jest porównywanie wydajności możliwej do osiągnięcia 
przez osobę o stwierdzonym naruszeniu sprawności organizmu z wydajnością, którą 
powinna osiągać przy tym samym rodzaju pracy osoba w pełni sprawna. Wydajność 
rozumiem jako intensywność wykonywania pracy lub możność jej wykonywania przez 
określony czas. W ten sposób stosujemy również kryterium dochodowe, choć w sposób 
pośredni – zmniejszenie wydajności czy skrócenie czasu pracy powinno bowiem prze-
kładać się na obniżenie zarobków. Przykładowo: Osoba dotknięta naruszeniem spraw-
ności organizmu potrzebuje więcej czasu na wykonanie określonych czynności przy 
akordowym systemie wynagradzania, osiągałaby zatem hipotetyczne niższe zarobki. 
Można również uwzględnić niemożność wykonywania pewnych czynności, które co 
7 II UK 403/02, OSNP 2004, nr 12, poz. 214, „Monitor Prawa Pracy – wkładka” 2004, nr 6, s. 15.
8 Z tezą wyroku jednak nie w pełni można się zgodzić. Podstawą stwierdzenia niezdolności do pracy 
jest bowiem już istniejące naruszenie sprawności, a nie możliwość pogorszenia się sprawności wskutek 
oddziaływania szkodliwych czynników w środowisku pracy. Można natomiast zaakceptować stanowisko, 
że ograniczenie możliwości wykonywania pracy tylko do pewnych stanowisk może być podstawą do 
stwierdzenia częściowej niezdolności do pracy.
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do zasady związane są z danym zawodem czy rodzajem pracy: na przykład niemożność 
przeprowadzania zabiegów koloryzacji włosów czy trwałej ondulacji przez fryzjera 
z uwagi na dolegliwości związane ze stosowanymi przy tych zabiegach środkami che-
micznymi; w takim przypadku fryzjer może wykonywać swoją pracę, ograniczając się 
do strzyżenia i modelowania włosów, co w oczywisty sposób zmniejsza jego możliwo-
ści zarobkowe.

Kolejną kwestią do rozstrzygnięcia jest określenie, jaki procent utraty zdolności do 
pracy powinien zostać objęty ochroną ubezpieczeniową. W piśmiennictwie na ogół 
wskazuje się, że orzekaniu o niezdolności do pracy nie stoi na przeszkodzie zachowa-
nie zdolności do pracy odpowiadającej kwalifikacjom w stopniu „nieznacznym”9. Wy-
rażany jest też pogląd, że utrata zdolności do pracy musi wynosić ponad 50%10. Oby-
dwa te stanowiska są w pewnym stopniu zbieżne. Nie budzi większych wątpliwości 
teza, że nieznaczne utrudnienia w wykonywaniu pracy czy konieczność ograniczenia 
czasu pracy na przykład o godzinę dziennie nie mogą stanowić przesłanki do orzecze-
nia o niezdolności do pracy i przyznania świadczeń rentowych. W przedstawionym 
stanie faktycznym mogą natomiast istnieć przesłanki do orzeczenia o niepełnospraw-
ności w stopniu lekkim, co umożliwi danej osobie korzystanie z niektórych przywile-
jów i ułatwień wiążących się z niepełnosprawnością.

Wyobraźmy sobie jednak ubezpieczonego, który zachowuje zdolność do pracy zgod-
nej z poziomem kwalifikacji, ale może osiągnąć wydajność co najwyżej na poziomie 
40% wydajności osoby o pełnej sprawności psychofizycznej. Niewątpliwie utrata zdol-
ności do pracy wynosi ponad 50%, ale czy zachowanie tej zdolności w 40% można 
uznać za nieznaczne?

Moim zdaniem zasadne jest przyjęcie, iż „znaczna utrata zdolności do pracy”, ozna-
cza utratę możliwości systematycznej pracy zgodnej z poziomem kwalifikacji, przy 
ewentualnym zachowaniu zdolności do wykonywania takiej pracy dorywczo lub 
w niepełnym wymiarze czasu pracy (dla uniknięcia wątpliwości należałoby dodatkowo 
określić, że chodzi o wymiar obniżony – przykładowo – co najmniej o 50%). 

3. Interpretacja pojęcia „poziom kwalifikacji”

Pojęcie „poziom kwalifikacji” jest tym elementem definicji częściowej niezdolności 
do pracy, który w praktyce budzi najwięcej wątpliwości. Element ten pozostaje w ści-
słym związku z trzecim członem definicji, czyli brakiem możliwości przekwalifiko-
wania. 

Mówiąc ogólnie, rozróżniamy tzw. rzeczywiste kwalifikacje zawodowe oraz mierni-
ki formalne. Rzeczywiste kwalifikacje zawodowe to konkretny zasób wiedzy i umie-
jętności, którym dysponuje dana osoba, przy czym umiejętności oznaczają zdolność 
robienia użytku ze zdobytej wiedzy, nagromadzonego doświadczenia i posiadanych 

9 I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie społeczne, t. 2, Ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie emerytalne, 
LexisNexis, Warszawa 2003, s. 46.
10 E. Cwynar, M. Malkiewicz, Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych w świetle orzecznic-
twa sądowego, „Orzecznictwo Lekarskie” 2005, t. II, nr 2, s. 171.
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uzdolnień. Natomiast formalnymi miernikami posiadanych kwalifikacji są wykształce-
nie i staż pracy. Wykształcenie dokumentowane jest różnego rodzaju dyplomami oraz 
zaświadczeniami wydawanymi przez szkoły i organizatorów kursów, które to doku-
menty stanowią podstawę domniemania, że ich posiadacz dysponuje odpowiednim za-
sobem wiedzy, a niekiedy także przygotowaniem praktycznym. Pod względem mierni-
ków formalnych należy wyróżnić dwa typy zawodów: zawody, w których wymagania 
kwalifikacyjne są jednoznacznie sprecyzowane (np. lekarz, radca prawny, architekt), 
oraz zawody, które mogą wykonywać osoby z określonym poziomem wykształcenia, 
bez szczegółowego określenia jego kierunku. W pierwszej grupie często pojawia się 
wymóg posiadania dodatkowego przygotowania specjalistycznego, zarówno w za-
kresie wiedzy, jak i umiejętności, co bywa potwierdzane określonym dokumentem. 
Ponadto w odniesieniu do niektórych grup zawodowych ustawodawca formułuje tzw. 
kwalifikacje osobiste, mające charakter formalny, do których przykładowo należą: oby-
watelstwo polskie, ukończenie 18. roku życia, pełna zdolność do czynności prawnych, 
lub kwalifikacje moralne, które dotyczą np. lekarzy czy zawodów prawniczych11.

W piśmiennictwie podnosi się, że przy ocenie niezdolności do pracy uwzględniać na-
leży kwalifikacje rzeczywiste, chodzi bowiem o stwierdzenie, w jakim stopniu wiedzę 
i umiejętności, którymi dysponuje dana osoba, można wykorzystać w pracy pomimo 
zaistniałych ograniczeń sprawności organizmu12. Podkreśla się, że samo ustalenie po-
ziomu wykształcenia nie jest równoznaczne z określeniem zakresu kwalifikacji zawo-
dowych13. Należy zatem brać po uwagę zarówno posiadane formalne wykształcenie – 
w rozumieniu wszystkich ukończonych szkół i kursów, zdobytych uprawnień i licencji 
– jak i nabyte w trakcie aktywności zawodowej umiejętności praktyczne.

Ustalając zakres kwalifikacji ubezpieczonego, uwzględniamy zatem wszystkie ro-
dzaje prac, jakie może on wykonywać w ramach posiadanej wiedzy i nabytych umie-
jętności, a także wyuczone i/lub wykonywane przez niego zawody, niezależnie od tego, 
jak długo i w jakim okresie je wykonywał. 

Trudności z oceną zdolności do pracy często spowodowane są występującą w prak-
tyce rozbieżnością pomiędzy zawodem wyuczonym a wykonywanym. W przypadku 
wielu rodzajów prac nie jest konieczne ukończenie szkoły o określonym profilu czy 
specjalnego kursu, a wymaganą wiedzę i umiejętności można zdobyć w praktyce. 
Wydaje się zatem nie budzić większych wątpliwości stwierdzenie, że przy orzekaniu 
o niezdolności do pracy należy uwzględnić również ten zawód, który ubezpieczony 
faktycznie wykonuje, chociażby nawet całkowicie rozmijał się on z kierunkiem posia-
danego wykształcenia14. Za takim podejściem przemawia art. 13 ustawy emerytalnej, 
w którym ustawodawca nakazuje przy ocenie niezdolności do pracy uwzględniać m.in. 
możliwość wykonywania dotychczasowej pracy. Należy jednak podkreślić, że jest to 
11 U. Jackowiak, Pojęcie kwalifikacji pracowniczych, „Studia Prawnicze” 1983, nr 2, s. 167.
12 U. Jackowiak, Zmiana kryteriów i trybu orzekania niezdolności do pracy dla celów rentowych, „Gdań-
skie Studia Prawnicze” 2000, t. VI, s. 153–153.
13 H. Pławucka, Niezdolność do pracy w przepisach prawa emerytalno-rentowego, „Praca i Zabezpiecze-
nie Społeczne” 1998, nr 1, s. 5.
14 Taki pogląd wyrażają m.in. H. Pławucka, op. cit., s. 25, a także E. Cwynar, M. Malkiewicz, op. cit., 
s. 171.

J. Ceglarska-Jóźwiak



Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 21 (2/2016)

87

tylko jeden z elementów tej oceny i nawet całkowita utrata możliwości wykonywania 
dotychczasowej pracy nie przesądza o uznaniu ubezpieczonego za częściowo niezdol-
nego do pracy. 

Większe wątpliwości nasuwają się w sytuacji, gdy ubezpieczony posiada formalne 
kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu, ale nigdy w nim nie pracował, 
zwłaszcza jeżeli od ukończenia danej szkoły czy kursu upłynął dłuższy okres, w trakcie 
którego wnioskodawca mógł w dużym stopniu utracić przyswojoną wiedzę i umiejęt-
ności, skoro nigdy nie wykorzystywał ich w praktyce. Skrajnym, ale obrazowym przy-
kładem może być tu osoba z wykształceniem wyższym, która nigdy nie wykonywała 
wyuczonego zawodu, podjęła natomiast – na przykład ze względów ekonomicznych 
– ciężką pracę fizyczną. Załóżmy, że po wielu latach pracy schorzenia uniemożliwią 
takiemu ubezpieczonemu kontynuowanie dotychczasowego zajęcia, przy zachowa-
niu pełnej zdolności do każdej pracy niewiążącej się z dużym wysiłkiem fizycznym. 
Z jednej strony można podnieść argument, że trudno w takiej sytuacji wymagać, aby 
ubezpieczony podjął pracę w zawodzie wyuczonym, po upływie dłuższego czasu od 
uzyskania dyplomu, legitymując się wyłącznie doświadczeniem na stanowisku pra-
cownika fizycznego. Z drugiej strony sytuacja takiej osoby jest dużo lepsza niż sytu-
acja pracownika fizycznego, który doznał analogicznego upośledzenia sprawności, ale 
nie posiada wyższego wykształcenia. Katalog rodzajów prac, które po krótkim prze-
szkoleniu może wykonywać osoba z tytułem magistra czy chociażby licencjata, a na-
wet osoba z wykształceniem średnim ogólnym, jest dość bogaty. Część z nich – jak 
na przykład praca biurowa – nie wiąże się z koniecznością posiadania wykształcenia 
o określonym kierunku, wystarczy zasób wiedzy ogólnej, którego można wymagać od 
każdej osoby o danym poziomie wykształcenia. Ponadto ukończenie szkoły średniej 
czy wyższej oznacza, że dana osoba reprezentuje określony poziom intelektualny, co 
umożliwia jej szybsze przyswajanie wiedzy i umiejętności (nawet we własnym za-
kresie, bez konieczności uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu), a tym samym 
osoba taka dysponuje pewną elastycznością w zakresie zmian charakteru wykonywa-
nej pracy. Elastyczność ta jest z pewnością większa niż w przypadku osób o niskim 
poziomie wykształcenia, wykonujących pracę typowo fizyczną, posiadających jeden 
konkretny, sprecyzowany zawód. 

Moim zdaniem w pojęciu „praca zgodna z kwalifikacjami” mieści się również za-
wód wyuczony, nawet jeżeli dana osoba nigdy go nie wykonywała. Zgodnie z art. 13 
ustawy emerytalnej przy orzekaniu o niezdolności do pracy należy również brać pod 
uwagę możliwość wykonywania innej pracy, a taką niewątpliwie jest zawód wyuczo-
ny. W praktyce organ rentowy nie miałby zresztą możliwości oceny, w jakim stopniu 
ubezpieczony zachował wiedzę nabytą w trakcie nauki i czy potrafiłby wykorzystać ją 
w praktyce. Trudno byłoby wymagać od lekarza czy komisji orzekającej egzaminowa-
nia wnioskodawcy z zakresu wyuczonego zawodu.

Uważam, że przy ocenie kwalifikacji wnioskodawcy można pomijać jego zawód wy-
uczony tylko w wyjątkowych wypadkach, na przykład gdy w danej dziedzinie dokonał 
się tak duży postęp technologiczny, że umiejętności nabyte 10 czy 15 lat wcześniej 
i od tamtej pory nieweryfikowane są zupełnie nieprzydatne do wykonywania danego 
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zawodu w obecnych warunkach. Inną kwestią jest utrata uprawnień do wykonywa-
nia danego zawodu, która nastąpiła z powodu jego niewykonywania przez wskazany 
w przepisach okres – może to dotyczyć przykładowo pielęgniarki czy położnej – co jest 
równoznaczne z utratą kwalifikacji.

W tym miejscu pojawia się kwestia, czy ocena zakresu kwalifikacji osoby wnio-
skującej o rentę powinna być dokonywana z uwzględnieniem określonych ram czaso-
wych. Innymi słowy, czy badamy cały okres aktywności zawodowej wnioskodawcy 
oraz wszystkie etapy jego edukacji, czy też powinniśmy ograniczyć się – przykładowo 
– do ostatniego dziesięciolecia. Moim zdaniem ustanawianie sztywnych ram czaso-
wych w tym przypadku jest niezasadne. Ocena, czy wnioskodawca może powrócić do 
pracy, której od dłuższego czasu nie wykonywał, powinna mieć charakter indywidual-
ny i uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku. Ustalenie, że niewykonywanie 
danego zawodu spowodowało zupełną dezaktualizację nabytych uprzednio umiejętno-
ści, może mieć miejsce jedynie wyjątkowo. Wyobraźmy sobie osobę w wieku około 
40 lat, która przez 10 lat pracowała jako fryzjer, a przez następne 10 lat jako zawodowy 
kierowca. Przy założeniu, że uwzględniamy jedynie ostatnie dziesięciolecie, musieli-
byśmy pominąć zawód fryzjera, który przecież ubezpieczony przez długi czas wykony-
wał i do którego ma zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie. Osoba taka 
nie może być traktowana tak samo jak ubezpieczony, który przez całe życie pracował 
tylko jako kierowca i nie posiada innego zawodu, do którego mógłby powrócić przy 
utracie możliwości zawodowego kierowania pojazdami.

Natomiast bez znaczenia dla oceny zdolności do pracy jest forma, w jakiej ubezpie-
czony realizuje swoją aktywność zawodową. Ten sam zawód można bowiem wykony-
wać w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia lub też w ramach własnej działalno-
ści gospodarczej. 

Na koniec pozostaje do rozważenia kwestia oceny niezdolności do pracy osób nie-
posiadających sprecyzowanych kwalifikacji, które wykonują proste prace fizyczne, na 
przykład portiera czy roznosiciela ulotek. Tego rodzaju czynności trudno zakwalifiko-
wać jako zawód, na którego podstawie można by oceniać zdolność do pracy. Wobec 
takich osób wypadałoby zatem orzekać o niezdolności do pracy tylko w przypadku 
co najmniej znacznej utraty zdolności do wykonywania nawet prostej i lekkiej pracy 
fizycznej. W takiej sytuacji różnica pomiędzy całkowitą a częściową niezdolnością 
do pracy polegałaby tylko na tym, że w przypadku tej pierwszej musiałaby wystąpić 
zupełna utrata zdolności do wykonywania tejże pracy w normalnych, typowych warun-
kach. Przy przyjęciu takiej interpretacji uzyskanie prawa do renty z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy dla osób bez kwalifikacji jest dość trudne. Nie można jednak 
tracić z oczu celu, jaki przyświecał tworzeniu konstrukcji częściowej niezdolności do 
pracy, którym jest zrekompensowanie ubezpieczonemu zmniejszenia możliwości za-
robkowych wynikającego z przyczyn zdrowotnych. Możliwości te w przypadku osób 
bez kwalifikacji są z natury rzeczy ograniczone. Podobna sytuacja występuje u osób 
z wykształceniem średnim ogólnym, które po ukończeniu liceum ogólnokształcącego 
nie zdobyły żadnego konkretnego zawodu ani poprzez ukończenie studium podyplo-
mowego czy kursu, ani poprzez praktykę zawodową.
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Często się zdarza, że w trakcie pracy zawodowej człowiek zdobywa nowe umiejętno-
ści czy dodatkowe wykształcenie, uzyskuje różnego rodzaju uprawnienia i certyfikaty. 
Tym samym w miarę upływu czasu poziom jego kwalifikacji wzrasta, co przynajmniej 
teoretycznie skutkuje zwiększeniem jego zdolności zarobkowej. Może się zdarzyć, że 
wskutek naruszenia sprawności organizmu dana osoba utraci całkowicie lub w znacz-
nym stopniu możliwość wykonywania tej pracy, która wymaga wyższych kwalifikacji, 
ale może powrócić do niżej kwalifikowanego zajęcia, które wykonywała na wcześniej-
szym etapie swojej kariery zawodowej. Dla jasności posłużmy się przykładem lekarza 
specjalizującego się w medycynie rodzinnej, który po pewnym czasie zdobywa specja-
lizację z chirurgii, podnosząc swoją pozycję zawodową i potencjalne możliwości zarob-
kowe. Załóżmy, że lekarz ten wskutek wypadku traci sprawność jednej ręki w stopniu, 
który uniemożliwia mu wykonywanie zawodu chirurga, ale nie stanowi przeszkody 
w pracy lekarza rodzinnego. W takim przypadku nie można mówić o utracie zdolności 
do pracy „zgodnej z kwalifikacjami”, bowiem ubezpieczony może nadal wykonywać 
zajęcie, które mieści się w ramach posiadanych kwalifikacji. Nastąpiła jednak utrata 
zdolności do pracy „zgodnej z poziomem kwalifikacji”, ponieważ ubezpieczony został 
zmuszony do rezygnacji z dotychczas wykonywanej pracy i powrotu do zajęcia niżej 
kwalifikowanego i teoretycznie gorzej płatnego. 

Nie będzie zatem niezdolny do pracy ten ubezpieczony, który utracił możność wy-
konywania jednego z posiadanych zawodów, ale jest w stanie pracować w innym za-
wodzie w zakresie swoich umiejętności, jednak pod warunkiem, że jest to zawód rów-
norzędny wobec dotychczas wykonywanego pod względem wymaganych kwalifikacji 
(w tym miejscu ograniczmy się do powyższego stwierdzenia, abstrahując od kwestii 
możliwości przekwalifikowania, która zostanie omówiona w dalszej części niniejszego 
opracowania). Oceny zdolności do zarobkowania nie odnosimy zatem jedynie do wy-
konywanego czy wyuczonego zawodu ani do konkretnego zasobu wiedzy i umiejętno-
ści posiadanych przez danego ubezpieczonego, ale również do określonego poziomu, 
na jakim mieszczą się te umiejętności. Innymi słowy, znaczenie ma nie tylko rodzaj 
kwalifikacji, ale również ich miejsce w pewnej hierarchii opartej na kryterium kwa-
lifikacji. Należy jednak wskazać, że ustalenie, który z zawodów ubezpieczonego jest 
zajęciem najwyżej kwalifikowanym, nie zawsze jest łatwe. 

Problematyczna jest również kwestia, jak oceniać niezdolność do pracy osoby, któ-
ra posiada kwalifikacje do zawodu niewykonywanego wcale lub od wielu lat i która 
pracuje w zawodzie niżej kwalifikowanym. Moim zdaniem w świetle obowiązującej 
definicji częściowej niezdolności do pracy zasadne jest orzeczenie o tej niezdolno-
ści również u osoby, która utraciła zdolność do wykonywania wyuczonego zawodu, 
zachowując możność kontynuowania dotychczasowego zajęcia, o ile zajęcie to jest 
niżej kwalifikowane. Nie można z góry zakładać, że ubezpieczony, który nie pracuje 
w swoim zawodzie, nie ma zamiaru go wykonywać. Podjęcie innej, „gorszej” pracy 
może wynikać z niemożności znalezienia zatrudnienia odpowiadającego poziomowi 
kwalifikacji. Przykładem może być osoba z uprawnieniami kierowcy autobusu, która 
z braku odpowiednich ofert pracy podejmuje się prostej pracy fizycznej. Jeżeli u takie-
go ubezpieczonego pojawią się schorzenia, przykładowo okulistyczne, uniemożliwia-
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jące pracę w charakterze kierowcy zawodowego, to krzywdzące byłoby dokonywanie 
oceny zdolności do pracy w oparciu o faktycznie wykonywane zajęcie. Niewątpliwe 
jest przecież, że taki ubezpieczony utracił ze względów zdrowotnych możliwość wy-
konywania pracy zgodnej z poziomem kwalifikacji i nie ma – moim zdaniem – zna-
czenia fakt, że wcześniej tej pracy nie wykonywał z uwagi na sytuację na lokalnym 
rynku pracy. Podkreślam, że nie zgadzam się z tezą, iż utrata możliwości wykonywania 
dotychczasowej pracy jest w każdym przypadku niezbędnym warunkiem orzeczenia 
o niezdolności do pracy. Uważam, że nawet zachowanie zdolności do pracy dotychczas 
wykonywanej nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu o częściowej niezdolności do pracy, 
jeżeli zajęcie to jest poniżej kwalifikacji ubezpieczonego.

Kolejną istotną kwestią jest ocena, w jakim stopniu zawód, który ubezpieczony może 
wykonywać, musi różnić się pod względem wymaganych kwalifikacji od zawodu, do 
którego ubezpieczony zdolność utracił, aby można było mówić o częściowej niezdol-
ności do pracy. Innymi słowy, jak bardzo ubezpieczony musi „spaść” w zawodowej 
hierarchii, aby przysługiwała mu ochrona ubezpieczeniowa. Można też ująć to zagad-
nienie jako problem określenia granic poszczególnych poziomów kwalifikacji. Mó-
wiąc obrazowo, jeżeli wyobrazimy sobie hierarchię zawodów w postaci drabiny, to 
im mniejsza będzie odległość pomiędzy jej szczeblami, tym szersza będzie ochrona 
ubezpieczeniowa. Zwiększając odległość pomiędzy szczeblami, ograniczamy możli-
wość przyznawania świadczeń rentowych do przypadków znacznego obniżenia kwa-
lifikacji.

Najlepiej zobrazować powyższą kwestię na przykładzie zawodu lekarza z uwagi na 
silne zhierarchizowanie wewnętrzne tej grupy zawodowej. Pomijamy tu „dochodo-
wość” poszczególnych specjalizacji, bierzemy pod uwagę tylko długość i złożoność 
procesu zdobywania stosownej wiedzy i doświadczeń. Przykładowo zdobycie specjali-
zacji z transplantologii wymaga uprzedniego uzyskania specjalizacji II stopnia lub ty-
tułu lekarza specjalisty w jednej ze wskazanych dziedzin medycyny. Rozważmy nastę-
pującą hipotetyczną sytuację: Lekarz, który uzyskał specjalizację II stopnia z pediatrii, 
a następnie z transplantologii, utracił możliwość pracy w tej ostatniej dziedzinie medy-
cyny, ale zachował możliwość wykonywania zawodu lekarza pediatry. Niewątpliwie 
nastąpiła utrata zdolności do pracy zgodnej z poziomem kwalifikacji, czy jednak taki 
przypadek zasługuje na ochronę ubezpieczeniową? Pomimo całkowitej utraty zdolno-
ści do wykonywania najwyżej kwalifikowanego rodzaju pracy zmniejszenie możliwo-
ści zarobkowych jest tu w istocie nieznaczne w porównaniu na przykład z sytuacją za-
wodowego kierowcy samochodów ciężarowych, który wskutek naruszenia sprawności 
organizmu musiał zrezygnować z tego zajęcia i podjąć się prostej pracy fizycznej.

Powyższy problem trudno rozwiązać w drodze ustanowienia w przepisach prawa 
jakiejś generalnej zasady, która musiałaby się wiązać ze szczegółowym określeniem 
poziomów kwalifikacji przy odwołaniu się do kryteriów sformalizowanych, w szcze-
gólności ściśle rozumianego poziomu wykształcenia. To z kolei uniemożliwiłoby indy-
widualną ocenę konkretnych przypadków. Z tego względu – moim zdaniem – ocenę, 
czy konieczność zmiany zawodu na niżej kwalifikowany powoduje w danej sytuacji 
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częściową niezdolność do pracy, należy pozostawić organom orzekającym oraz orzecz-
nictwu sądowemu. 

Należy przy tym wskazać, że niebezpieczeństwo uzyskiwania świadczeń z ubezpie-
czenia społecznego przez osoby o wysokich kwalifikacjach, z tytułu konieczności zmia-
ny zawodu na nieznacznie tylko niżej kwalifikowany, jest w praktyce wyeliminowane 
przez przepisy dotyczące zmniejszania i zawieszania świadczeń z tytułu uzyskiwania 
przychodu. Osiąganie przychodu w wysokości 130% przeciętnego wynagrodzenia po-
woduje zawieszenie wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy15.

4. Przesłanka braku rokowań odzyskania zdolności do pracy 
po przekwalifikowaniu

Przy omawianiu powyższego zagadnienia należy w pierwszej kolejności zwrócić 
uwagę na istotną sprzeczność pomiędzy art. 12 ust. 1 in fine ustawy emerytalnej, zgod-
nie z którym brak rokowań odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu jest 
warunkiem sine qua non orzeczenia o niezdolności do pracy, a art. 13 ustawy emery-
talnej, w którym możliwość odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu jest 
tylko elementem oceny przewidywanego czasu trwania tej niezdolności16. Mogłoby 
to sugerować, że można orzec okresową niezdolność do pracy u osoby, która rokuje 
odzyskanie zdolności do pracy po zmianie zawodu, tyle że na czas niezbędny do prze-
kwalifikowania.

Wątpliwości budzi też kwestia, czy rokowania odzyskania zdolności do pracy po 
przekwalifikowaniu są równoznaczne z celowością przekwalifikowania, o której mowa 
w art. 60 ustawy emerytalnej i która stanowi podstawę przyznania renty szkoleniowej. 
Zagadnienia te będą przedmiotem dalszych rozważań. W tym miejscu ograniczmy się 
do analizy art. 12 ust. 1 i 3 ustawy emerytalnej.

Po ustaleniu, jakie kwalifikacje posiada ubezpieczony i jakie zawody czy rodzaje 
prac może w ich ramach wykonywać, pojawia się konieczność oceny możliwości wy-
konywania pracy w innym równorzędnym zawodzie, do wykonywania którego wnio-
skodawca nie posiada przygotowania merytorycznego. Należy zatem rozważyć, czy 
przy tej ocenie należy brać pod uwagę tylko czynniki medyczne, tj. czy naruszenie 
sprawności organizmu stanowi przeszkodę w wykonywaniu danego rodzaju pracy, czy 
też uwzględniamy również zdolność ubezpieczonego do nabycia nowych kwalifikacji. 
W celu unaocznienia istoty problemu posłużmy się przykładem: Ubezpieczony ukoń-
czył szkołę zawodową, zdobywając zawód murarza. Zgodnie z opinią lekarza ubezpie-
czony nie może wykonywać ciężkiej pracy fizycznej i wobec tego nie może pracować 
jako murarz. Nie ma natomiast przeszkód, aby pracował fizycznie, wykonując zawód 
mieszczący się na tym samym poziomie, tj. taki, który można wykonywać po ukończe-
niu szkoły zawodowej. Ubezpieczony nie posiada jednak umiejętności koniecznych do 

15 Art. 104 ustawy emerytalnej. 
16 H. Pławucka, Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych, [w:] Niezdolność do pracy jako 
ryzyko w społecznym ubezpieczeniu rentowym, materiały z konferencji PSUS, Warszawa–Chorzów 2014, 
s. 41.
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wykonywania żadnego innego zawodu, a z uwagi na swój poziom intelektualny i wiek 
(powyżej 50 lat) nie jest w stanie obecnie ich nabyć. Pozostaje mu zatem wykonywanie 
prostych prac niewymagających żadnych kwalifikacji, takich jak praca portiera, par-
kingowego czy roznosiciela ulotek.

Skoro ustawodawca posługuje się pojęciami pracy zgodnej z poziomem kwalifikacji 
i pracy niezgodnej z kwalifikacjami, to w pierwszej kolejności nasuwa się wniosek, że 
należy brać pod uwagę wyłącznie poziom posiadanych przez ubezpieczonego kwalifi-
kacji, a nie ich rodzaj. Uwzględniamy zatem poziom wykształcenia, a nie jego kieru-
nek. Jeśli zatem wnioskodawca ze względów medycznych może pracować na przykład 
jako mechanik samochodowy, to nie jest niezdolny do pracy, gdyż zachował zdolność 
do pracy zgodnej z poziomem kwalifikacji. 

Z drugiej strony art. 13 ust. 1 pkt 2 stanowi, że przy ocenie stopnia niezdolności do 
pracy uwzględnia się „możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia 
innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj 
i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspo-
zycje psychofizyczne”. Skoro zatem wnioskodawca, z powodu naruszenia sprawności 
organizmu, nie może pracować w swoim zawodzie – a jednocześnie z uwagi na pre-
dyspozycje psychofizyczne nie jest w stanie przekwalifikować się, tj. nabyć umiejęt-
ności koniecznych do wykonywania pracy w innym, co najmniej równorzędnym, za-
wodzie – jest niezdolny do pracy w rozumieniu art. 12 ust. 3 w związku z art. 12 ust. 1 
in fine ustawy emerytalnej, ponieważ nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po 
przekwalifikowaniu. Jeżeli jednak ubezpieczony zachował zdolność do pracy w innym 
równorzędnym zawodzie – choćby nie miał do tego zawodu żadnego merytorycznego 
przygotowania i nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość przekwalifikowa-
nia – to nie jest on niezdolny do pracy i nie przysługuje mu renta z tytułu niezdolności 
do pracy. Jak się wydaje, dla takich osób przewidziana została renta szkoleniowa – 
z ustalaniem prawa do tego świadczenia wiąże się jednak wiele problemów, które zo-
staną omówione w dalszej części opracowania. W takim ujęciu rokowania odzyskania 
zdolności do pracy po przekwalifikowaniu są równoznaczne z celowością przekwalifi-
kowania zawodowego, o której mowa w art. 60 ustawy emerytalnej.

Możliwe jest jednak inne ujęcie tego zagadnienia. Skoro utrata zdolności do pracy 
zgodnej z poziomem kwalifikacji ma być skutkiem naruszenia sprawności organizmu, 
to przy jej ocenie uwzględniać należy tylko owo naruszenie, a nie inne okoliczności. 
Zatem ubezpieczony może zostać uznany za niezdolnego do pracy tylko wówczas, 
gdy wskutek naruszenia sprawności organizmu utraci zdolność do wykonywania pracy 
w każdym zawodzie znajdującym się na jego poziomie kwalifikacji. Zachowanie zdol-
ności do pracy chociażby w jednym takim zawodzie przesądza o braku niezdolności do 
pracy, o czym mowa w art. 12 ustawy emerytalnej, i o odmowie prawa do renty wska-
zanej w art. 57 ustawy – niezależnie od tego, czy wnioskodawca posiada merytoryczne 
przygotowanie do tego rodzaju pracy lub i z uwagi na zdolności psychofizyczne jest 
w stanie nauczyć się nowego zawodu. Odrębną kwestią będzie natomiast ocena upraw-
nień do renty szkoleniowej. 
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W takim ujęciu – paradoksalnie – ubezpieczony, który utracił możliwość wykonywa-
nia zawodu, zachowując zdolność do pracy w innym równorzędnym zawodzie, a który 
jednak nie jest zdolny do przekwalifikowania, pozbawiony jest prawa do jakichkol-
wiek świadczeń. Nie spełnia bowiem ani przesłanki utraty zdolności do pracy zgodnej 
z poziomem kwalifikacji, ani przesłanki celowości przekwalifikowania.

Ostateczne podsumowanie rozważań w tej kwestii będzie możliwe po omówieniu 
zagadnień związanych z przesłankami przyznawania renty szkoleniowej.

5. Niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie oraz celowość 
przekwalifikowania jako przesłanki przyznania renty szkoleniowej

W myśl art. 60 ustawy emerytalnej renta szkoleniowa przysługuje osobie spełniającej 
warunki określone w art. 57 wskazywanej ustawy, w stosunku do której to osoby orze-
czono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy 
w dotychczasowym zawodzie. Renta ta jest przyznawana co do zasady na okres 6 mie-
sięcy, który to okres może zostać wydłużony na podstawie wniosku starosty na czas 
niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej jednak niż o 30 miesięcy. 
Okres 6 miesięcy może ulec skróceniu, jeżeli przed upływem tego okresu starosta za-
wiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu lub 
o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu. 

Przy bliższej analizie art. 60 ustawy emerytalnej w kontekście całej regulacji usta-
wowej, dotyczącej rent z tytułu niezdolności do pracy, na pierwszy plan wysuwa się 
następujące zagadnienie: Czy niezdolność do pracy stanowiąca podstawę przyznania 
renty szkoleniowej stanowi trzeci rodzaj niezdolności do pracy, odrębny od niezdolno-
ści całkowitej i częściowej, oceniany w oderwaniu od art. 12 ustawy emerytalnej, czy 
też jest to rodzaj częściowej niezdolności do pracy lub czy może jest to odrębne ryzyko 
ubezpieczeniowe? Powyższa kwestia nie ma charakteru jedynie teoretycznego, gdyż 
sposób jej rozstrzygnięcia przesądza o sposobie rozwiązania wielu kwestii spornych 
pojawiających się w praktyce na gruncie przepisów o rencie szkoleniowej.

Z art. 60 ustawy emerytalnej wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że w celu 
uzyskania prawa do renty szkoleniowej ubezpieczony musi spełniać wszystkie warun-
ki konieczne do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a zatem w pierwszej 
kolejności musi być niezdolny do pracy – co wynika z art. 57 ust. 1 pkt 1 wskazywa-
nej ustawy. Ustawowa definicja niezdolności do pracy zawarta jest natomiast w art. 12 
ustawy emerytalnej. Zatem wstępną przesłanką nabycia prawa do renty szkoleniowej 
jest częściowa niezdolność do pracy zdefiniowana w art. 12 ustawy emerytalnej – nie 
może to być niezdolność całkowita, tj. do jakiejkolwiek pracy, skoro wnioskodawca 
ma się poddać przekwalifikowaniu zawodowemu. 

Poza warunkami wskazanymi w art. 57 ustawy emerytalnej w celu nabycia prawa do 
renty szkoleniowej dodatkowo muszą być spełnione dwa warunki: warunek niezdolno-
ści do pracy w dotychczasowym zawodzie oraz warunek celowości przekwalifikowa-
nia zawodowego.
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Ustawodawca zaniechał bliższego określenia pojęcia „niezdolność do pracy w do-
tychczasowym zawodzie”, na tym tle pojawiają się zatem liczne wątpliwości interpre-
tacyjne. Nie wiadomo, co należy rozumieć przez dotychczasowy zawód. Czy wszystkie 
zawody, zarówno wyuczone, jak i wykonywane, czy tylko zawód faktycznie wyko-
nywany przez ubezpieczonego, a jeśli tak – czy tylko wykonywany ostatnio, czy też 
każdy wykonywany przez ubezpieczonego w trakcie całego dotychczasowego okresu 
jego aktywności zawodowej? Na powyższe pytania nie sposób znaleźć odpowiedzi ani 
w ustawie, ani w przepisach wykonawczych. 

Drugim z dodatkowych warunków, który musi zostać spełniony, aby przyznana zo-
stała renta szkoleniowa, jest celowość przekwalifikowania zawodowego. Ustawodaw-
ca posługuje się pojęciem „przekwalifikowanie” w trzech różnych przepisach, używa-
jąc go w różnym kontekście:

w art. 12 ust. 1 ustawy emerytalnej brak rokowań odzyskania zdolności do pracy ––
po przekwalifikowaniu jest warunkiem sine qua non orzeczenia o niezdolności do 
pracy,
w art. 13 ust. 1 pkt 2 celowość przekwalifikowania zawodowego jest jednym ––
z czynników uwzględnianych przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu trwa-
nia niezdolności do pracy,
w art. 60 celowość przekwalifikowania jest przesłanką przyznania renty szkolenio-––
wej.

Należy uznać, że skoro wszystkie te przepisy mieszczą się w ramach tego samego 
aktu prawnego, ustawodawca używa w nich terminu „przekwalifikowanie” w tym sa-
mym znaczeniu. Przyjęcie takiego założenia rodzi trudności w dokonaniu ich spójnej 
wykładni. Jak się wydaje, sprzeczność pomiędzy art. 12 ust. 1 in fine i art. 13 ustawy 
emerytalnej, o której była już mowa przy omawianiu kwestii trwałości i okresowo-
ści niezdolności do pracy, jest nie do usunięcia w drodze logicznego rozumowania – 
zwłaszcza przy uwzględnieniu zawartej w przepisach wykonawczych zasady, że przy 
orzeczeniu celowości przekwalifikowania nie stwierdza się przewidywanego czasu 
trwania niezdolności do pracy17. Skoro tak, to w jaki sposób możliwość przekwali-
fikowania ma być uwzględniania przy ocenie czasu trwania niezdolności do pracy? 
Natomiast kwestia sprzeczności pomiędzy art. 12 ust. 1 in fine i art. 60 wskazywanej 
ustawy będzie przedmiotem dalszych rozważań.

Mówiąc najogólniej, przekwalifikowanie zawodowe to proces zmierzający do uzy-
skania nowego zawodu, co wiąże się z koniecznością opanowania nowego zasobu wie-
dzy i umiejętności, ale też z wykorzystaniem dotychczas zdobytego wykształcenia i do-
świadczenia18. Jak zauważono w orzecznictwie, podjęcie jakiejkolwiek pracy w trakcie 
pobierania renty nie jest równoznaczne z przekwalifikowaniem zawodowym19. Nie 
wystarczy również samo zdobycie pewnych umiejętności, takich jak podstawy obsługi 

17 § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania 
o niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 273, poz. 2711).
18 M. Szydziak, Zmiana zawodu ze względu na niezdolność do pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 
2003, nr 2, s. 33.
19 Wyrok SA w Łodzi z dnia 14 listopada 2000 r. (III AUa 836/00, OSA 2001, nr 6, poz. 26).
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komputera czy obsługa kasy fiskalnej, które są co prawda przydatne, a nawet niezbęd-
ne do wykonywania wielu zawodów, ale same w sobie nie stanowią zawodu20. 

Należy zaznaczyć, że proces zdobywania nowego zawodu w trakcie pobierania renty 
szkoleniowej to tzw. przekwalifikowanie aktywne. Z przekwalifikowaniem biernym 
mamy natomiast do czynienia w sytuacji, gdy ubezpieczony pobierający „zwykłą” ren-
tę z tytułu niezdolności do pracy z własnej inicjatywy i we własnym zakresie nabywa 
nowe kwalifikacje w drodze przyuczenia lub szkolenia21. Obecny system świadczeń 
rentowych nie stwarza raczej motywacji do takich działań, zważywszy, że skutkiem 
takiego przekwalifikowania może być orzeczenie o zdolności do pracy przy kolejnym 
badaniu do celów rentowych, co pociąga za sobą utratę świadczenia. 

Nie każdy ubezpieczony niezdolny do pracy w swoim zawodzie spełnia warunki 
do orzeczenia wobec niego celowości przekwalifikowania. Ustawodawca nakazuje 
bowiem brać pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom 
wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne. Jak wskazuje się w środowi-
skach lekarskich, wiek ubezpieczonego jest czynnikiem, który w dużej mierze wpływa 
na ocenę możliwości przekwalifikowania. Przestawienie się na nowe warunki pracy, 
wymagające nowych, często wyższych kwalifikacji i umiejętności, wymaga bowiem 
określonego poziomu sprawności intelektualnej i ogólnej sprawności psychofizycznej, 
zmniejszającej się wraz z wiekiem pracownika. Zdolność przestawienia się na inny 
rodzaj zawodu przeważnie zanika powyżej 45. roku życia22. Innymi przyczynami bra-
ku możliwości przekwalifikowania są: niedostateczne przystosowanie się do kalectwa, 
brak innych zainteresowań zawodowych niż związane z dotychczasowym zawodem 
oraz niska sprawność intelektualna23. Jak podnosi A. Wilmowska-Pietruszyńska, przy 
wstępnej ocenie możliwości przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej należy uwzględ-
niać również sytuację społeczną ubezpieczonego, tj. miejsce zamieszkania, sytuację 
mieszkaniową i stan rodzinny24.

Należy zauważyć, że przy orzekaniu celowości przekwalifikowania uwzględnia się 
wyłącznie okoliczności dotyczące osoby ubezpieczonego, pomija się natomiast kwe-
stie zewnętrzne, takie jak praktyczna możliwość zorganizowania konkretnego szko-
lenia, czas jego trwania, jego koszty czy uwarunkowania lokalnego rynku pracy. Jest 
to konsekwencją tego, że w samym procesie orzekania uczestniczą wyłącznie lekarze 
orzekający organu rentowego, którzy nie posiadają wiedzy w powyższym zakresie. 
Nie jest natomiast przewidziany – w żadnej formie, choćby jako konsultanta – udział 
przedstawiciela organów zatrudnienia. Ocena, czy przekwalifikowanie zawodowe jest 
możliwe w praktyce, dokonywana jest na dalszym etapie postępowania, już po wyda-

20 Wyrok SA w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2007 r. (III AUa 53/06, Biul. SAKa 2008, nr 1).
21 W. Wyszkowski, R. Witek, Przekwalifikowanie zawodowe w praktyce orzeczniczej Oddziału ZUS w Tar-
nowie w latach 2000–2002, „Orzecznictwo Lekarskie” 2004, t. I, nr 2, s. 209.
22 T. Kaczmarek, J.T. Marcinkowski, Orzekanie o niezdolności do pracy osób w starszym wieku oraz osób 
niepełnosprawnych, „Orzecznictwo Lekarskie” 2005, t. II, nr 1, s. 66.
23 W. Wyszkowski, R. Witek, op. cit., s. 211. 
24 A. Wilmowska-Pietruszyńska, Rehabilitacja ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej 
w ubezpieczeniu społecznym realizowanym przez ZUS i KRUS, „Orzecznictwo Lekarskie” 2011, t. VIII, 
nr 2, s. 55–62.
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niu przez organ rentowy decyzji o przyznaniu renty szkoleniowej. Pojawia się pytanie, 
czy takie rozwiązanie jest racjonalne i celowe i czy nie należałoby uwzględniać opinii 
organów odpowiedzialnych za przekwalifikowanie już na etapie postępowania orzecz-
niczego w organie rentowym. Mogłoby to w wielu przypadkach zapobiec wydawaniu 
decyzji o przyznaniu renty szkoleniowej, które i tak nie będą realizowane. 

Podkreślić należy, że przekwalifikowanie, którym mowa w art. 60 wskazywanej 
ustawy, powinno polegać na zdobyciu wyższych kwalifikacji niż dotychczas posia-
dane przez ubezpieczonego lub wyuczeniu się przez ubezpieczonego nowego zawodu 
mieszczącego się w ramach dotychczas posiadanego poziomu kwalifikacji. Nie powin-
no natomiast polegać na zdobyciu zawodu poniżej posiadanych kwalifikacji – choćby 
nawet do jego wykonywania konieczne było opanowanie pewnego zakresu nowych 
umiejętności – bowiem po takim „przekwalifikowaniu” ubezpieczony nadal byłby czę-
ściowo niezdolny do pracy. Renta szkoleniowa nie spełniłaby zatem swojego celu.

Po omówieniu pojęć „dotychczasowy zawód” i „celowość przekwalifikowania” 
spróbujmy zrekonstruować normę prawną dotyczącą ustalania uprawnień do renty 
szkoleniowej. Zestawiając ze sobą art. 12, art. 57 i art. 60 ustawy emerytalnej, otrzy-
mamy następującą treść: Renta szkoleniowa przysługuje osobie, która z powodu naru-
szenia sprawności organizmu w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej 
z poziomem posiadanych kwalifikacji (art. 12 ust. 3 w związku z art. 57 ust. 1 pkt 1), 
nierokującej odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu (art. 12 ust 1 in fine 
w związku z art. 57 ust. 1 pkt 1), spełniającej warunki wskazane w art. 57 ust. 1 pkt 2 
i 3 (dotyczące stażu ubezpieczeniowego i czasu powstania niezdolności do pracy), któ-
ra utraciła zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie i wobec której orzeczono 
celowość przekwalifikowania (art. 60)25.

Jak nietrudno zauważyć, powyższe zdanie zawiera dwie przesłanki, których jedno-
czesne spełnienie jest niemożliwe: brak rokowań odzyskania zdolności do pracy po 
przekwalifikowaniu oraz celowość przekwalifikowania26. Powyższą sprzeczność moż-
na usunąć na kilka różnych sposobów:

Po pierwsze,––  można przyjąć, że dla potrzeb ustalania prawa do renty szkolenio-
wej należy usunąć z art. 12 ust. 1 warunek braku rokowań odzyskania zdolności 
do pracy po przekwalifikowaniu. Prawo do renty szkoleniowej nabywałaby zatem 
osoba, która z powodu naruszenia sprawności organizmu w znacznym stopniu utra-
ciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji, spełniająca 
warunki wskazane w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3, która utraciła zdolność do pracy w do-
tychczasowym zawodzie i wobec której orzeczono celowość przekwalifikowania. 
W tym ujęciu niezdolność do pracy, stanowiąca przesłankę przyznania renty szko-
leniowej, byłaby rodzajem częściowej niezdolności do pracy, a renta szkoleniowa 
– rodzajem renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 

25 Zakładam, że w przypadku całkowitej niezdolności do pracy z jej istoty wyłączona jest możliwość prze-
kwalifikowania.
26 Por. R. Więcek, Renta szkoleniowa, „Prawo i Orzecznictwo Sądowe” 2012, styczeń–luty, s. 20; W. Ko-
czur, Restytucja zdolności do pracy w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych – zarys problema-
tyki, [w:] Niezdolność do pracy jako ryzyko w społecznym ubezpieczeniu rentowym, materiały z konferen-
cji PSUS, Warszawa–Chorzów 2014, s. 153.
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Po drugie, można przyjąć, że niezdolność, o której mowa w art. 60 ustawy eme-––
rytalnej, to trzeci rodzaj niezdolności do pracy – obok niezdolności całkowitej 
i częściowej – mieszczący się w zakresie przesłanki wskazanej w art. 57 ust. 1 
pkt 1 ustawy, ale oceniany w oderwaniu od treści art. 12 ustawy. Prawo do renty 
szkoleniowej nabywałaby zatem osoba spełniająca warunki wskazane w art. 57 
ust. 1 pkt 2 i 3, niezdolna do pracy, ale niezdolność tę należy rozumieć jako utratę 
zdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie z jednoczesną celowością prze-
kwalifikowania.
Po trzecie, można przyjąć, że stan faktyczny, o którym mowa w art. 60 ustawy eme-––
rytalnej, polegający na utracie zdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie 
z jednoczesną celowością przekwalifikowania, to inne ryzyko ubezpieczeniowe, 
odrębne od niezdolności do pracy w rozumieniu art. 12 ustawy emerytalnej. Zakre-
sy znaczeniowe tych dwóch ryzyk byłyby w zasadzie rozłączne – osoba niezdolna 
do pracy jako nierokująca odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu 
nie spełniałaby warunków do przyznania renty szkoleniowej, natomiast ustalenie 
prawa do renty szkoleniowej oznaczałoby brak niezdolności do pracy. 
Po czwarte, rozważyć można również tezę, że w art. 12 ust. 1 –– in fine ustawy usta-
wodawca miał na myśli inny rodzaj „przekwalifikowania” niż ten, o którym mowa 
w art. 60 ustawy, a mianowicie podjęcie przez ubezpieczonego pracy w innym za-
wodzie niż dotychczas wykonywany, w ramach już posiadanych kwalifikacji, bez 
konieczności zdobywania nowych umiejętności. Natomiast poprzez „przekwalifi-
kowanie” w rozumieniu art. 60 należy rozumieć zdobycie zupełnie nowego za-
wodu, do wykonywania którego wnioskodawca nie miał wcześniej ani niezbędnej 
wiedzy teoretycznej, ani doświadczenia. W takim ujęciu ubezpieczony, który utra-
cił zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu, ale zachował zdolność 
do wykonywania innego równorzędnego, do którego posiada już kwalifikacje, nie 
byłby niezdolny do pracy i nie spełniałby warunków do uzyskania ani renty z ty-
tułu częściowej niezdolności do pracy, ani renty szkoleniowej. Natomiast ubez-
pieczonemu, który utracił zdolność do pracy w każdym z zawodów, do których 
wykonywania posiada kwalifikacje, ale mógłby wykonywać inny równorzędny, po 
opanowaniu pewnego zakresu nowych umiejętności, przysługiwałaby renta szko-
leniowa. Z kolei „zwykła” renta z tytułu niezdolności do pracy przysługiwałaby 
ubezpieczonemu, w przypadku którego przekwalifikowanie zawodowe z różnych 
względów nie byłoby w ogóle możliwe, na przykład z uwagi na brak predyspozy-
cji psychofizycznych. Taka interpretacja jest zapewne logiczna i racjonalna, skoro 
jednak ustawodawca używa określonego sformułowania w ramach tego samego 
aktu prawnego, nie można przyjąć, że przypisuje mu różne znaczenie w różnych 
przepisach, ponieważ nie poczynił w tej kwestii żadnego zastrzeżenia.

Ostatecznie przychylam się do stanowiska, że utrata zdolności do pracy w dotych-
czasowym zawodzie z jednoczesną celowością przekwalifikowania to odrębne ryzyko 
ubezpieczeniowe, inne niż niezdolność do pracy w rozumieniu art. 12 ustawy emerytal-
nej. Treścią tego ryzyka jest utrata zdolności do wykonywania dotychczasowego zawo-
du, wiążąca się ze znaczną utratą zdolności do pracy zgodnej z poziomem kwalifikacji, 
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spowodowana naruszeniem sprawności organizmu, która jednak z uwagi na możliwość 
przekwalifikowania nie powoduje niezdolności do pracy w rozumieniu ustawy emery-
talnej. Natomiast uzależnienie prawa do renty szkoleniowej od spełnienia przez ubez-
pieczonego wszystkich wymogów wskazanych w art. 57 ustawy emerytalnej – w tym 
warunku niezdolności do pracy – uznać należy za zwykłe przeoczenie ustawodawcy.

Takie stanowisko jest – moim zdaniem – najbardziej uzasadnione w świetle obo-
wiązujących przepisów, choć oczywiście można zarzucić mu sprzeczność z zasadami 
logiki. Z tego względu uważam, że konieczne są w tym zakresie gruntowne zmiany 
legislacyjne, mające na celu skorelowanie ustawowej definicji niezdolności do pracy 
z przepisami regulującymi przesłanki przyznawania świadczeń, w szczególności renty 
szkoleniowej. 

6. Całościowa analiza obecnych rozwiązań w zakresie częściowej niezdolności 
do pracy oraz postulaty de lege ferenda

Przypomnijmy końcowy fragment rozważań na temat definicji częściowej niezdol-
ności do pracy wraz następującym przykładem: Ubezpieczony ukończył szkołę zawo-
dową, zdobywając zawód murarza. Zgodnie z opinią lekarza ubezpieczony nie może 
wykonywać ciężkiej pracy fizycznej i wobec tego nie może pracować jako murarz. Nie 
ma natomiast przeszkód, aby pracował fizycznie w szeregu różnych zawodów miesz-
czących się na tym samym poziomie, tj. takich, które można wykonywać po ukończe-
niu szkoły zawodowej. Ubezpieczony nie posiada jednak umiejętności koniecznych do 
wykonywania żadnego innego zawodu, a z uwagi na swój poziom intelektualny i wiek 
(powyżej 50 lat) nie jest w stanie obecnie ich nabyć. Pozostaje mu zatem wykonywanie 
prostych prac niewymagających żadnych kwalifikacji.

Zestawiając ze sobą art. 12, 13 i 60 ustawy emerytalnej, uważam, że pomimo ich 
niespójności i licznych niezręczności legislacyjnych, intencją ustawodawcy było 
ukształtowanie orzekania w następujący sposób: Najpierw oceniamy, czy naruszenie 
sprawności organizmu uniemożliwia wnioskodawcy co najmniej w znacznym stop-
niu wykonywanie jego zawodu, względnie kilku zawodów, uwzględniając przy tym 
te zawody, które są najwyżej kwalifikowane (w opisanym przykładzie uwzględnia-
my wyłącznie zawód murarza). Jeżeli tak – badamy, przy uwzględnieniu czynników 
wskazanych w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy emerytalnej, czy ubezpieczony jest w stanie 
uzyskać kwalifikacje do wykonywania innej pracy mieszczącej się na tym samym lub 
wyższym poziomie kwalifikacji. Jeżeli nie – to wnioskodawca jest częściowo niezdol-
ny do pracy. Jeżeli tak – to nie jest niezdolny do pracy w rozumieniu art. 12 ustawy 
i nie ma prawa do renty przewidzianej w art. 57 ustawy, spełnia jednak warunki do 
przyznania renty szkoleniowej. 

Powyższa interpretacja art. 12 i 13 ustawy emerytalnej wydaje się racjonalna i od-
zwierciedlająca intencje ustawodawcy. Pozwala też na klarowne rozróżnienie pomię-
dzy „zwykłą” rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy a rentą szkoleniową. 
Rozstrzygając kwestię zdolności do pracy ubezpieczonego w opisanym przykładzie, 
według powyższych reguł, orzeklibyśmy częściową niezdolność do pracy uzasadnia-
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jącą przyznanie renty na podstawie art. 57 ustawy. Ubezpieczony nie może bowiem 
pracować w jedynym zawodzie, do którego ma kwalifikacje, oraz nie rokuje odzyska-
nia zdolności do pracy poprzez uzyskanie kwalifikacji do wykonywania innego równo-
rzędnego zawodu. Jednocześnie może pracować poniżej poziomu swoich kwalifikacji 
w zwykłych warunkach, nie jest zatem całkowicie niezdolny do pracy. 

W praktyce orzeczniczej jednak celowość przekwalifikowania, o której mowa 
w przepisie dotyczącym renty szkoleniowej, jest pojęciem odrębnym, zupełnie niepo-
wiązanym z definicją częściowej niezdolności do pracy, ujętą w art. 12 ustawy eme-
rytalnej, i niewkomponowanym w całościową koncepcję niezdolności do pracy. „Ro-
kowania odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu” nie są jednoznaczne 
z „celowością przekwalifikowania”. Tymczasem spójność koncepcji niezdolności do 
pracy wymaga, aby ustalenie rokowań odzyskania zdolności do pracy po przekwali-
fikowaniu było równoznaczne z orzeczeniem utraty zdolności do pracy w zawodzie 
i celowości przekwalifikowania. W praktyce tak się nie dzieje, o czym świadczy zni-
koma liczba orzeczeń o celowości przekwalifikowania, kształtująca się na poziomie 
kilku procent. 

Uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby ustawowe rozróżnienie dwóch ro-
dzajów częściowej niezdolności do pracy. W przypadku utraty zdolności do pracy 
zgodnej z poziomem kwalifikacji i braku rokowań odzyskania tej zdolności po prze-
kwalifikowaniu ubezpieczonemu przysługiwałaby renta z tytułu niezdolności do 
pracy, przyznawana na czas niezbędny do odzyskania sprawności w drodze leczenia 
i rehabilitacji, a w wyjątkowych wypadkach na stałe. Natomiast utrata zdolności do 
pracy zgodnej z poziomem kwalifikacji z jednoczesną celowością przekwalifikowa-
nia byłaby podstawą do przyznania renty szkoleniowej, połączonej z obowiązkiem 
uczestniczenia w programie rehabilitacji zawodowej i wypłacanej tylko przez okres 
niezbędny do nauki nowego zawodu. Program ten powinien być ustalany indywidual-
nie dla każdego ubezpieczonego i nie musi polegać tylko na uczestniczeniu w kursach 
i szkoleniach organizowanych przez urzędy pracy. Jak można się przekonać w prak-
tyce, oferta tych szkoleń jest dość ograniczona rodzajowo i dotyczy w zasadzie osób 
posiadających kwalifikacje na poziomie szkoły zawodowej lub osób bez sprecyzowa-
nych kwalifikacji. Tymczasem w przypadku wielu ubezpieczonych powrót do aktyw-
ności zawodowej byłby możliwy po podniesieniu poziomu wykształcenia w formie 
szkolnej, na przykład poprzez zdobycie wykształcenia średniego lub wyższego, a nie 
jest to możliwe w ramach obecnie funkcjonującego, wąsko rozumianego systemu re-
habilitacji zawodowej. 

Uważam, że renta szkoleniowa powinna być wykorzystywana w szerokim zakresie 
jako podstawowe świadczenie przyznawane w przypadku utraty zdolności do pracy 
w dotychczasowym zawodzie. Natomiast „zwykła” renta z tytułu niezdolności do pra-
cy, której pobieranie nie jest uwarunkowane uczestnictwem w programie szkolenio-
wym, powinna być przyznawana tylko w przypadkach, gdy z uwagi na okoliczności 
dotyczące osoby ubezpieczonego, w szczególności zdolności psychofizyczne, prze-
kwalifikowanie nie jest możliwe lub w przypadku rokowań odzyskania sprawności 
w czasie krótszym niż wymagany dla zdobycia nowego zawodu.
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W piśmiennictwie wskazuje się, że głównym powodem kryzysu renty szkoleniowej 
jest konieczność współdziałania przy realizacji celów tego świadczenia instytucji ubez-
pieczenia społecznego oraz rynku pracy, a to, czy renta szkoleniowa realizuje przypi-
sane jej zadania, zależy w mniejszym stopniu od polityki orzeczniczej ZUS, a w więk-
szej mierze od możliwości wykonania orzeczeń ZUS przez powiatowe urzędy pracy27. 
Podnosi się też, że powiatowe urzędy pracy w obecnym systemie nie dają osobom 
pobierającym rentę szkoleniową możliwości faktycznego przekwalifikowania28. Jak 
się wydaje, skuteczne funkcjonowanie rehabilitacji zawodowej będzie możliwe tylko 
w przypadku skupienia całości procesu przekwalifikowania, zarówno pod względem 
organizacyjnym, jak i finansowym, w jednym podmiocie, którym mógłby być Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas Zakład w pełni samodzielnie decydowałby o ro-
dzaju i okresie wypłaty przyznanego świadczenia oraz o tym, jaki rodzaj rehabilitacji 
będzie bardziej celowy w danym przypadku – czy będzie to rehabilitacja lecznicza czy 
zawodowa. W ten sposób mógłby racjonalnie gospodarować środkami finansowymi 
– poprzez decydowanie, czy w przypadku danego ubezpieczonego bardziej opłacalne 
jest przeznaczenie tych środków na przekwalifikowanie, które umożliwi mu powrót do 
aktywności zawodowej na tym samym poziomie, czy też na wypłacanie świadczenia 
w celu rekompensaty częściowo utraconej możliwości zarobkowania.

Można też postulować rozwiązanie bardziej radykalne, polegające na ograniczeniu 
ochrony ubezpieczeniowej tylko do przypadków, w których nie jest możliwe prze-
kwalifikowanie, oraz powierzenie całości zadań związanych z rehabilitacją zawodową 
urzędom pracy. Wiązałoby się to z likwidacją renty szkoleniowej jako świadczenia 
ubezpieczeniowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zastąpie-
niem jej odpowiednim świadczeniem finansowanym z Funduszu Pracy, przyznawa-
nym i wypłacanym przez urzędy pracy. Organ rentowy wypłacałby w takim przypadku 
renty tylko osobom spełniającym warunki wskazane w art. 12 ustawy emerytalnej, 
tj. osobom, które utraciły w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z poziomem 
kwalifikacji i pozbawionym możliwości przekwalifikowania poprzez przyuczenie do 
nowego zawodu mieszczącego się na tym samym poziomie kwalifikacji. Natomiast 
ubezpieczeni, wobec których istnieje celowość przekwalifikowania, byliby uznawani 
za zdolnych do pracy w rozumieniu przepisów rentowych, a ewentualne dalsze po-
stępowanie należałoby do urzędu pracy, do którego zadań należałoby przebadanie 
wnioskodawcy pod kątem przeciwwskazań lekarskich, dobór odpowiedniego zawodu 
i skierowanie na właściwe szkolenie lub kurs, z jednoczesnym zapewnieniem środków 
utrzymania w okresie zdobywania nowych kwalifikacji. 

27 M. Zieleniecki, Rola zasiłku wyrównawczego i renty szkoleniowej w rehabilitacji zawodowej, 
[w:] Ryzyko niezdolności do pracy w zabezpieczeniu społecznym, materiały z konferencji PSUS, Gdańsk 
2006, s. 50.
28 A. Pietruszyński, Wyniki badania zrealizowanego w Zakładzie Ubezpieczeń społecznych w zakresie cha-
rakterystyki osób pobierających rentę szkoleniową w latach 2007–2012, [w:] G. Uścińska, A. Wilkowska-
Pietruszyńska (red.), Rehabilitacja zawodowa – stan aktualny i proponowane zmiany, IPISS, Warszawa 
2014.
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Analysis of the notion of partial disability to work 
in Polish common pension system 

and proposals de lege ferenda
Abstract. The subject of the article, prepared on the basis of author’s PhD thesis, is 
a partial disability to work in Polish common pension system. In the common pension 
system there are two degrees of disability to work: total disability and partial disability. 
The first one means the inability to any work at all, except for work especially adapted 
for seriously handicapped people. The second one means serious reductions of the abil-
ity to work with regard to applicant’s qualifications. The definition of partial disability 
to work isn’t clarified and leads to rise of many doubts and difficulties in practice. Even 
more difficulties are connected with the co called ‘training pension’ which is one of 
the benefits provided from the Social Insurance Fund. The regulations governing the 
conditions of granting and payment of the training pension are unclear and internally 
contradictory. The article presents author’s proposals considering the rules of recog-
nizing the applicants for pensions as partially disabled and granting different kinds of 
disability pensions.

Keywords: disability to work, disability pension, training pension.
JEL Codes: H550.
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Propozycje zmian przepisów z zakresu prawa 
ubezpieczeń społecznych dotyczące osób 
prowadzących pozarolniczą działalność

Jolanta Ewa DRZEWIECKA1

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Streszczenie. Celem artykułu jest wskazanie regulacji prawa ubezpieczeń społecznych, 
które z punktu widzenia osób prowadzących pozarolniczą działalność rodzą wątpliwo-
ści interpretacyjne bądź odbierane są jako społecznie niesprawiedliwe. Na przykładzie 
ubezpieczonych posiadających tytuł „pozarolnicza działalność” i „pozarolnicza działal-
ność gospodarcza” autorka wskazuje, iż nienależyta precyzja legislatora w formułowa-
nych przez siebie przepisach może skutkować wątpliwościami adresatów normy co do 
ich praw i obowiązków. Za konieczną i pożądaną uważa nowelizację przepisów usta-
wy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. art. 9 ust. 4c, art. 8 ust. 2, art. 18, art. 18a 
i art. 14 ust. 2 pkt 2, a także art. 6 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadku przy pracy i chorób zawodowych. Autorka uważa bowiem, iż działania usta-
wodawcy powinny zmierzać w kierunku likwidowania barier prawnych ograniczają-
cych warunki do zakładania i rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne, pozarolnicza działalność, pozarolnicza 
działalność gospodarcza, zbieg tytułów.

Kody JEL: H 550, K 390

1. Uwagi wstępne

Nie ulega wątpliwości, że aktem prawnym, którego przepisy stanowią najważniej-
szy trzon prawa ubezpieczeń społecznych, jest ustawa z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych2 (dalej: ustawa systemowa). Choć wprowadzane 
w jej obrębie od kilkunastu lat zmiany podążają w dobrym kierunku, to nadal w obo-
wiązujących regulacjach prawnych można dopatrzyć się licznych niespójności, które 
utrudniają ich stosowanie. Przedkładane kolejno projekty zmian wskazanej ustawy nie 
zawierają rozwiązań dotyczących ochrony w ramach ubezpieczenia społecznego osób 

1 Kontakt z autorem: Jolanta Ewa Drzewiecka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, 
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, Polska, e-mail: jolanta.drzewiecka@vp.pl. Artykuł opracowany na 
podstawie pracy doktorskiej „Pozarolnicza działalność gospodarcza jako tytuł ochrony w ubezpieczeniu 
społecznym”, napisanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy 
Bińczyckiej-Majewskiej.
2 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 963.
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prowadzących pozarolniczą działalność. Pominięcie tej problematyki jest niezrozu-
miałe, ponieważ osoby samodzielnie zarobkujące stanowią po pracownikach najwięk-
szą liczebnie kategorię podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. 
Przedmiotem niniejszego artykułu będą więc regulacje związane z podmiotami wymie-
nionymi w art. 8 ust. 6 ustawy systemowej. Pozostaje zatem założyć, że zasygnalizo-
wane poniżej wątpliwości, sugestie i postulaty de lege ferenda pozwolą ustawodawcy 
na wyeliminowanie mankamentów kształtujących pozycję prawną osób pracujących 
na własny rachunek.

2. Pozarolnicza działalność i pozarolnicza działalność gospodarcza

Na wstępie rozważań trzeba dokonać pewnych terminologicznych ustaleń związa-
nych z pojęciami „pozarolnicza działalność” i „pozarolnicza działalność gospodarcza”, 
które odgrywają pierwszoplanową rolę w określeniu zakresu podmiotowego, obejmu-
jącego 5 grup zawodowych wymienionych w art. 8 ust. 63. Z treści przytoczonego 
przepisu wynika, że termin „pozarolnicza działalność gospodarcza” odnosi się do osób 
prowadzących działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej4 lub 
innych przepisów szczególnych5 (art. 8 ust. 6 pkt 1), natomiast pozostałych podmiotów, 
tj. wymienionych w art. 8 ust. 6 pkt 2–5, dotyczy pojęcie „pozarolnicza działalność”. 

W kontekście dokonanego podziału może się wydawać, że podnoszone kwestie są 
oczywiste i nie wywołują wątpliwości interpretacyjnych. Tymczasem należy zauwa-
żyć, że nawet ustawodawca w niektórych przypadkach nie dostrzega różnicy pomię-
dzy pojęciami „pozarolnicza działalność” a „pozarolnicza działalność gospodarcza”. 
Ilustrację tego stwierdzenia wypada rozpocząć od zacytowania treści art. 9 ust. 2a, 
który w zdaniu trzecim stanowi: „Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadzą-
ca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a, podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, z zastrzeże-
niem ust. 2c”. Z przytoczonego przepisu wynika, że osoby prowadzące pozarolniczą 
działalność i opłacające składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie 
niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, od dnia 1 stycznia 2016 r. pod-
legają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z obu tytułów, tj. zarówno z pro-

3 W myśl przytoczonego przepisu za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 1) osobę pro-
wadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub 
innych przepisów szczególnych; 2) twórcę i artystę; 3) osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego 
zawodu: a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osiąganych przez osoby fizyczne, b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej 
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 4) wspólnika jednoosobowej spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 
5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placów-
kę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.
4 Od dnia 21 sierpnia 2004 r. na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.). 
5 Na przykład na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1285).
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wadzenia pozarolniczej działalności, jak i wykonywania pracy na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Mając na uwadze art. 18a ustawy systemowej, wskazać należy, iż 
przewidziana w tym przepisie preferencyjna podstawa wymiaru składek przysługuje 
tylko ubezpieczonym wymienionym w art. 8 ust. 6 pkt 1, tj. prowadzącym pozarolniczą 
działalność gospodarczą. Oznacza to, że przepis ten nie ma zastosowania do podmiotów 
objętych zakresem art. 8 ust. 6 pkt 2–5, czyli posiadających tytuł „pozarolnicza dzia-
łalność”. Z całą pewnością osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 
na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczegól-
nych mieszczą się w zbiorze „pozarolnicza działalność”, tym niemniej ustawodawca 
powinien precyzyjnie używać pojęć sformułowanych na potrzeby danego aktu praw-
nego. W związku z tym w art. 9 ust. 2a zd. 3 należało posłużyć się pojęciem „osoba 
prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą”, ponieważ istniejący obecnie stan 
prawny sugeruje, iż z obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne mogą skorzy-
stać wszystkie podmioty wymienione w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych. Identyczna sytuacja ma miejsce w art. 9 ust. 2b dotyczącym przypadku 
wykonywania zatrudnienia w ramach umowy o pracę nakładczą i jednoczesnego pro-
wadzenia pozarolniczej działalności z preferencyjną podstawą wymiaru składek.

3. Osoby mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy 
i prowadzące jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą

Szczególnej krytyce należy poddać art. 9 ust. 4c ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych, w myśl którego osoby wymienione w art. 8 ust. 6 pkt 1, mające ustalone pra-
wo do renty z tytułu niezdolności do pracy, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. Problem polega na 
tym, że analizowany przepis adresowany jest tylko do przedsiębiorców, co oznacza 
odmienne (korzystniejsze) traktowanie pozostałych podmiotów wymienionych w tym 
przepisie. Przykładowo wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mający 
ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, zwolniony jest z podlegania 
ubezpieczeniom społecznym i opłacania składek z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności. W takim przypadku tytuł ten może stanowić tylko podstawę do złoże-
nia wniosku o przystąpienie do ubezpieczeń na zasadzie dobrowolności. W kontekście 
zasady równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP) pożądane jest zlikwidowanie 
odmiennego (niekorzystnego) traktowania osób prowadzących pozarolniczą działal-
ność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szcze-
gólnych. W rozpatrywanej sytuacji ingerencja ustawodawcy powinna doprowadzić do 
objęcia zakresem art. 9 ust. 4c wszystkich podmiotów wymienionych w art. 8 ust. 6 
ustawy systemowej (konsekwencją takiej koncepcji była nowelizacja art. 9 ust. 2a). 

4. Luka prawna w art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zmiany wymaga również art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
W przepisie tym ustawodawca przeoczył możliwość zmniejszenia podstawy wymiaru 
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składek (w związku z podleganiem ubezpieczeniom społecznym przez część miesiąca) 
w przypadku osób, które zadeklarowały kwotę wyższą niż 60% prognozowanego prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Nowe rozwiązanie powinno polegać na wpro-
wadzeniu do omawianego artykułu na przykład ust. 10a w brzmieniu: Zasady zmniej-
szania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 8 i 9, stosuje się 
odpowiednio w przypadku ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 5, dla 
których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest wyższa 
niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Wprowadzenie do ustawy sys-
temowej tego typu rozwiązania byłoby de facto potwierdzeniem praktyki stosowanej 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

5. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Kolejny problem wiąże się z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy systemowej. Przewiduje on 
sankcję za nieopłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w należnej 
wysokości czy też opłacenie ich po ustawowym terminie. W takiej sytuacji wymaga się 
od osób prowadzących pozarolniczą działalność złożenia ponownego wniosku o objęcie 
dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, ewentualnie złożenia wniosku o wyraże-
nie zgody przez organ rentowy na opłacenie składek po terminie. Podstawowymi man-
kamentami przytoczonej regulacji jest przewlekła i społecznie kosztowna procedura, 
która angażuje nie tylko ZUS, ale także właściwe w sprawach sądy. Ponadto razi brak 
przesłanek, jakimi kieruje się organ rentowy przy podejmowaniu decyzji o odmowie wy-
rażenia zgody na opłacenie składek po terminie. Dyrektorzy oddziałów ZUS dysponują 
w tym zakresie niczym nieograniczoną uznaniowością. W rezultacie osoby pracujące na 
własny rachunek stają przed dylematem: złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji do 
sądu czy zrezygnować z prawa do zasiłku chorobowego. Podniesiony problem skłania 
zatem do zgłoszenia postulatu w kwestii zmiany treści art. 14 ust. 2 pkt 2. Wzorem nie-
obowiązującej już ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób 
prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin6, należałoby wprowadzić prze-
pis – w miejsce art. 14 ust. 2 pkt 2 – określający, że jeżeli osoba wymieniona w art. 6 ust. 
1 pkt 5 zalega z opłatą na kwotę przekraczającą na przykład dwumiesięczną składkę, 
nie ma prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego do czasu opłacenia w całości 
zaległych należności. Można też przyjąć, że naturalną konsekwencją niedotrzymania 
terminu będzie obowiązek opłacenia składek wraz z odsetkami. 

6. Osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

W aktualnym stanie prawnym nadal źródłem wątpliwości jest art. 8 ust. 2 ustawy 
systemowej, który stanowi, że jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób 

6 Dz. U. Nr 40, poz. 235. Pierwotny tytuł tego aktu prawnego to ustawa „o ubezpieczeniu społecznym rze-
mieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich 
rodzin”. Z dniem 31 maja 1989 r. ustawa otrzymała następujące brzmienie: „o ubezpieczeniu społecznym 
osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin”. 
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współpracujących, dla celów ubezpieczeniowych traktowany jest jako osoba współ-
pracująca. Fikcja prawna ustanowiona w tym przepisie ma zastosowanie do osób, któ-
re spełniają kryteria określone w art. 8 ust. 11. Z brzmienia tego przepisu wynika, 
że za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa 
się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, ro-
dziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we 
wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności 
(z wyłączeniem osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania 
zawodowego). Kuriozum tego uregulowania polega na tym, że zawarcie umowy o pra-
cę z osobą z wyżej wymienionego kręgu nie prowadzi do jej nieważności – umowa 
taka wiąże strony ze wszystkimi jej konsekwencjami na gruncie prawa pracy, a tylko 
w świetle przepisów ubezpieczeniowych pracownik ma status osoby współpracującej, 
co powoduje obowiązek ubezpieczeń społecznych na zasadach określonych dla prowa-
dzących pozarolniczą działalność. Ponadto obowiązujące przepisy nie zawierają legal-
nej definicji pojęcia „współpraca przy prowadzeniu działalności” i nie wyjaśniają, co 
należy rozumieć pod pojęciem „prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego”. 
Jeśli uwzględnić przy tym fakt, że dla ZUS (przy ocenie ustawowych przesłanek) bez 
znaczenia jest na przykład wymiar pracy świadczonej przez członków rodziny, to w re-
zultacie ustalenie statusu osób wymienionych w art. 8 ust. 11 jest dla ubezpieczonych 
bardzo trudne i skomplikowane. Ostatecznie rozstrzygnięcie tej kwestii należy do orga-
nu rentowego, który analizuje i ocenia materiał dowodowy zebrany w trakcie przepro-
wadzonego postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego. W przypadku sporu co do 
charakteru świadczonej pracy wydawana jest decyzja, od której przysługuje odwołanie 
do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. 

W związku z analizowanym stanem prawnym pojawia się również problem statusu 
ubezpieczeniowego młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy 
wykonywaniu prac lekkich. Przyczyną tej wątpliwości są regulacje zawarte w rozdzia-
le IIIa Kodeksu pracy, normującym zatrudnienie młodocianych w innym celu niż przy-
gotowanie zawodowe, oraz przepis art. 8 ust. 11 ustawy systemowej, który dopuszcza 
zawarcie tylko umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Wobec niekonse-
kwencji ustawodawcy przyjąć zatem należy, że młodociany zatrudniony na zasadach 
określonych w art. 2001–2002 Kodeksu pracy podlega ubezpieczeniom społecznym 
jako osoba współpracująca. 

Przychylając się do stanowiska doktryny, pozostaje stwierdzić, iż nie ma racjonal-
nego uzasadnienia – zwłaszcza w kontekście zasady równego traktowania ubezpie-
czonych – do kwalifikowania pracowniczego zatrudnienia członków najbliższej ro-
dziny jako osób współpracujących7. Za nieuprawnione należy uznać narzucanie przez 
ustawodawcę rozwiązań ingerujących w organizację życia rodzinnego, które de fac-
to dzielą jedną grupę ubezpieczonych (pracowników) na dwa różne systemy ochrony 

7 Por. M. Skąpski, Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej w świetle prawa 
socjalnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, z. 3, s. 66–72; K. Antonów, Zakres 
podmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, [w:] T. Bińczycka-Majewska (red.), Konstruk-
cje prawa emerytalnego, Zakamycze, Kraków 2004, s. 117.
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ubezpieczeniowej. Trzeba zatem przyjąć taką regulację, która będzie dawała możli-
wość wyboru pomiędzy systemami – bez względu na to, czy osoby bliskie prowadzą 
wspólne gospodarstwo domowe, czy nie.

7. Preferencyjna podstawa wymiaru składek

Jeśli ustawodawca nie zdecyduje się na nowelizację art. 8 ust. 2 (o czym była mowa 
już wyżej), konieczna i pożądana jest zmiana art. 18a. Co do zasady panuje przeko-
nanie, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie praw i obowiąz-
ków związanych z ubezpieczeniami na równi traktuje osoby prowadzące pozarolniczą 
działalność oraz osoby z nimi współpracujące. Tymczasem pogląd ten nie znajduje 
potwierdzenia w świetle art. 18a, który przewiduje dla osób rozpoczynających działal-
ność gospodarczą obniżoną podstawę wymiaru składek, ustaloną na wysokości 30% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z ulgi tej nie mogą jednak skorzystać 
osoby z nimi współpracujące. W tym kontekście trzeba przypomnieć, iż głównym 
motywem wprowadzenia do ustawy systemowej art. 18a było wspieranie przedsię-
biorczości, czyli m.in. zachęta do zakładania własnych firm. Nie sposób również 
pominąć faktu, że małe przedsiębiorstwa to przede wszystkim firmy rodzinne, które 
mają znaczny udział w rynku pracy i gospodarce narodowej, a zatem zaoszczędzone 
pieniądze mogłyby skutecznie wesprzeć rozwój podjętej działalności. Wyłączenie za-
tem najbliższych członków rodziny z zakresu działania omawianego przepisu należy 
uznać za sprzeczne z założeniami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.8, tym bardziej że 
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby współpracujące finansuje przedsiębiorca 
z własnych środków. 

8. Zadłużenie w płatnościach składek a prawo do jednorazowego odszkodowania 
dla członków rodziny osoby prowadzącej pozarolniczą działalność

Ostatnim postulatem de lege ferenda jest propozycja zmiany art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych9, który pozbawia prawa do jednorazowego odszkodowa-
nia członków rodziny poszkodowanego, jeżeli zadłużenie nie zostanie opłacone w cią-
gu sześciu miesięcy od dnia wypadku. Przepis ten powinien przewidywać, w razie 
śmierci ubezpieczonego, wobec członków rodziny osoby prowadzącej pozarolniczą 
działalność, sześciomiesięczny bieg terminu przedawnienia, liczony od dnia poinfor-
mowania ich przez ZUS o zadłużeniu w płatnościach z tytułu składek na ubezpiecze-
nia społeczne. Często bowiem osoby z najbliższego otoczenia płatnika nie mają wie-
dzy o istniejącym zadłużeniu i dopiero w kontakcie z organem rentowym dowiadują 
się o tym fakcie. Pewnym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem może 

8 Art. 18a został wprowadzony ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 269, 
poz. 1412).
9 Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1242 z późn. zm.
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być stan prawny dotyczący pracowników, który nie przewiduje okresu przedawnienia 
w dochodzeniu roszczenia o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

9. Zakończenie

Przedstawione propozycje zmian regulacji prawa ubezpieczeń społecznych doty-
czące osób prowadzących pozarolniczą działalność nie są oczywiście wyczerpują-
ce (nie było to celem niniejszego artykułu). Antycypując dalsze uwagi, można przy-
kładowo wskazać na brak aktu wykonawczego w zakresie przesłanek wymierzania 
płatnikowi składek sankcji w postaci dodatkowej opłaty na podstawie art. 24 ust. 1a 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wadą niektórych przepisów jest także 
ich nieprecyzyjność w postaci niedookreślonych zwrotów, które pozwalają na nad-
mierną uznaniowość ZUS10. Inny problem to zakres badania przesłanek w sprawach 
o umorzenie należności składkowych. Dotychczasowe orzecznictwo wojewódzkich 
sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza, że 
podczas orzekania o odmowie odstąpienia od obowiązku uregulowania zadłużenia or-
gan rentowy nie wyjaśnia w uzasadnieniu decyzji, jakie kryteria ustawowe nie zostały 
spełnione i dlaczego11. 

Przyjmując tezę, że w Polsce praca na własny rachunek odgrywa znaczącą rolę12, na-
leży postulować, aby działania ustawodawcy zmierzały w kierunku niwelowania barier 
prawnych ograniczających rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Warunki 
prawne prowadzenia działalności gospodarczej są bowiem jednym z wielu czynników 
oddziałujących na zachowania osób samodzielnie zarobkujących. Istotną częścią tych 
warunków, poza prawem gospodarczym i podatkowym, jest system ubezpieczeń spo-
łecznych, który powinien spełniać oczekiwania przedsiębiorców. 
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Skąpski M., Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej w świetle 
prawa socjalnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, z. 3.

10 Por. § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w spra-
wie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. 
Nr 141, poz. 1365).
11 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 r. (III SA/
Wa 180/05, LEX nr 166546).
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Propozycje zmian przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych...
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Proposal of amendments to the regulations 
of the social security law

Abstract. The aim of the article is to indicate regulations of social security law that 
arise interpretation doubts or are perceived as unjust towards persons conducting non-
agricultural activity. Author shows at the example of the insured conducting ‘non-agri-
cultural activity’ or ‘non-agricultural economic activity’, that inaccuracy of the legisla-
tor in formulated regulations may cause doubts of norms’ addresses as to their rights 
and obligations. According to the author, it is necessary and desirable to introduce 
amendment to the regulations of law on social security, that is to art. 9 part 4c, art. 8 
part 2, art. 18, art. 18a and art. 14 part 2 point 2, as well as art. 6 part 3 of the law on 
social security benefits as a result of accidents at work and occupational diseases. In 
author’s opinion, actions undertaken by the legislator shall aim at eliminating legal 
barriers limiting conditions of starting and developing micro, small and medium-sized 
enterprises.

Keywords: social security, non-agricultural activity, non-agricultural economic activ-
ity, concurrence of legal titles.
JEL Codes: H 550, K 390.
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Recenzja

Jan Turek, „Czynności klauzulowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, 196 s.

1. Wprowadzenie

Recenzowana pozycja ma głównie walor teoretyczny oraz porządkujący, przede 
wszystkim ze względu na systematyczny wykład podstawowych instytucji prawnych 
związanych z postępowaniem klauzulowym. Za istotne zalety pracy należy także uznać 
rozważania wykraczające poza analizę postępowania klauzulowego w oparciu o pra-
wodawstwo krajowe oraz interesujące omówienie aspektów jurysdykcyjno-material-
nych w prawie międzynarodowym. 

Praca jest warta uważnej lektury i godna polecania osobom zainteresowanym pro-
blematyką postępowania klauzulowego, przede wszystkim ze względu na skrupulatną 
analizę relewantnego orzecznictwa polskich sądów powszechnych oraz Sądu Najwyż-
szego w odniesieniu do omawianej tematyki, a także z uwagi na zaprezentowanie przez 
autora dorobku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (co recenzent odnotowu-
je ze szczególną satysfakcją).

Godnym podkreślenia aspektem monografii jest także uwzględnienie problematyki 
niezwykle ważkiej w praktyce przebiegu postępowania klauzulowego, jaką są uchy-
bienia klauzulowe (rozdział 4). Słusznie autor wyodrębnia zagadnienie usunięcia skut-
ków uchybień w postępowaniu klauzulowym, gdyż jest to wątek częstokroć pomijany 
(rozdział 5.2).

Monografia składa się z pięciu rozdziałów, które zawierają konsekwentny wywód 
zagadnień i w przemyślany oraz logiczny sposób łączą się w strukturę zawierającą 
analizę specyfiki postępowania klauzulowego. Jej niewątpliwą zaletą jest również fakt, 
iż poprzez dobór tematyki oraz klarowny sposób prezentacji książka jest przydatna dla 
teoretyków – wykładowców akademickich zajmujących się zarówno postępowaniem 
cywilnym, jak i prawem bankowym, a także mediacją i arbitrażem; jest też nie do 
przecenienia dla praktyków – zarówno tych, którzy w pracy zawodowej zarządzają 
przedsiębiorstwami, jak i prawników praktyków mających styczność z postępowaniem 
klauzulowym – tak sędziów, jak i pełnomocników uczestników postępowania klauzu-
lowego. Niewątpliwie nie trzeba podkreślać przydatności tej publikacji dla wszyst-
kich, którzy są lub mogą być potencjalnymi adresatami roszczeń dochodzonych na 
takiej podstawie. Waloru opracowania – jako źródła inspiracji – dla komorników pro-
wadzących egzekucję na podstawie różnorakich dokumentów, którym nadano rangę 
tytułu wykonawczego w toku postępowania klauzulowego, autor recenzji nie będzie 
nadmiernie podkreślał, gdyż byłoby to zbędne. Należy także z aprobatą odnieść się 
do koncepcji prezentacji instytucji omawianych w monografii, co oznacza akceptację 
przez recenzenta struktury treści i prowadzonych w monografii rozważań. Wywody 
są przejrzyste i zrozumiałe dla czytelnika, szczególnie gdy autor odnosi się do dorob-
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ku polskiej i europejskiej doktryny prawa postępowania cywilnego, chociaż ten ostat-
ni aspekt realizowany jest bardziej w wymiarze regulacji wewnętrznych wybranych 
państw członkowskich UE (np. Wielkiej Brytanii) oraz ich wewnętrznego porządku 
prawnego niż w kontekście acquis communautaire. Niewątpliwą zaletą monografii 
jest opatrzenie treści rozdziałów bogatymi przypisami literaturowymi oraz bibliografią 
umieszczoną zwyczajowo na końcu pracy. 

2. Uwagi szczegółowe

Na aprobatę zasługuje wysiłek autora, aby – prócz odrębnego omówienia zasad i in-
stytucji charakterystycznych dla postępowania klauzulowego per se, wraz z genezą 
omawianej instytucji (rozdział 1) – szczegółowo opisać niezwykle istotne zagadnienie 
czynności klauzulowych na tle czynności w postępowaniu cywilnym (rozdział 2), dzię-
ki czemu recenzowana praca zyskuje teoretyczny charakter. Rozważania dotyczące na-
tury czynności w postępowaniu cywilnym nadają pracy zarazem uniwersalny wymiar, 
tym samym mogą stanowić omówienie cenne ze względów dydaktycznych dla stu-
dentów czy też aplikantów aplikacji prawniczych (s. 40 i nast.) Można jedynie w tym 
miejscu sformułować sugestię pod adresem autora, aby w ewentualnych dalszych edy-
cjach monografii wykorzystał w większym zakresie bogatą, a nie w pełni uwzględnio-
ną literaturę obcojęzyczną odnoszącą się do odpowiedniego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości UE. Na podkreślenie zasługuje odniesienie się autora monografii do 
kwestii sekurytyzacji wierzytelności bankowych, co uczynił ze znawstwem, opierając 
się na literaturze obcojęzycznej, już w rozdziale 1 (s. 28–30).

W rozdziale 2 autor skoncentrował się na pojęciu i rodzajach czynności klauzulo-
wych, jak wyżej już podkreślono, epistemologicznie sięgając do rozważań dotyczą-
cych kategorii bardziej ogólnej – czynności w postępowaniu cywilnym (s. 40 i nast.). 
Słusznie zwrócił w tym kontekście uwagę na fakt, że pojęcie czynności klauzulowej 
jest pochodną doktryny prawa cywilnego i nie znajduje odzwierciedlenia explicite 
w materiale normatywnym, co nie oznacza, że używanie takiej kategorii pojęciowej 
prowadzi do rozbieżności w zakresie odpowiednich desygnatów tego pojęcia. Autor 
zwraca także uwagę na kwalifikacje podmiotowe stron postępowania klauzulowego 
(s. 49–50). Słusznie zrównuje w swych rozważaniach problematykę nadania klauzuli 
wykonalności orzeczeniom sądów krajowych ze sprawami odnoszącymi się do tytułów 
pochodzących od uprawnionych organów państw członkowskich UE, w świetle acquis 
communautaire (s. 54). Słusznie także wskazuje, że katalog tytułów egzekucyjnych nie 
jest katalogiem zamkniętym, chociaż pobieżna lektura art. 777 k.p.c. może do takiego 
wniosku skłaniać. Warto w tym miejscu podkreślić znaczenie tzw. pozasądowych ty-
tułów egzekucyjnych, np. postanowienia komornika stwierdzającego koszty postępo-
wania egzekucyjnego, w tym koszty zastępstwa adwokackiego / radcowskiego w tym 
postępowaniu (art. 770¹ k.p.c.). 

W rozdziale 3 autor podał z powodzeniem charakterystykę przebiegu postępowa-
nia klauzulowego, prima facie koncentrując się na jego wszczęciu i osobach do tego 
uprawnionych. Słusznie zwrócił uwagę, że uprawnienie do złożenia wniosku o nadanie 
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tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności co do zasady ma charakter proceso-
wy, a wobec tego, w świetle art. 117 k.c., nie podlega przedawnieniu, gdyż nie stano-
wi emanacji roszczenia materialnoprawnego, co nie uwłacza prekluzji w sytuacjach 
szczególnych.

Interesujące rozważania autor poczynił w odniesieniu do niemożności skorzystania 
przez strony z derogacji lub prorogacji w odniesieniu do właściwości sądowej w spra-
wie o nadanie tytułu egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Przygotowując ewentu-
alnie kolejne wydanie, warto wykorzystać także dorobek orzeczniczy odnoszący się 
do prawa europejskiego, w szczególności rozporządzenia Bruksela I, w kontekście 
dopuszczalności umów prorogacyjnych i ograniczeń w kontekście transgranicznych 
sporów. Należy podzielić w tym miejscu pogląd autora, że postępowanie w sprawie 
o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu nie ma charakteru spornego 
pomiędzy stronami, wobec czego nie można takiej sytuacji objąć hipotezą normy art. 
46 k.p.c., gdzie prawodawca wyraźnie odnosi się do kwestii sporu materialnoprawnego 
(różnicy stanowisk pomiędzy stronami w odniesieniu do podstawy ich roszczeń), lecz 
kontradyktoryjności w znaczeniu procesowym i w odniesieniu do formalnej pozycji 
stron, jako uczestników występujących jako strony postępowania sądowego1. 

Na uwagę zasługują także rozważania dotyczące sądu właściwego dla stwierdzenia 
wykonalności sądu polubownego. Dodatkowo słusznie autor wskazuje na szczególną 
pozycję postępowania o uznanie takiego wyroku (ewentualnie: ugody zawartej przed 
sądem polubownym) w poprzednim stanie prawnym (s. 77–78). 

Warto byłoby w przyszłości poszerzyć rozważania o kwestie związane ze stwierdze-
niem wykonalności zagranicznego sądu polubownego lub też arbitrażu międzynarodo-
wego (np. ICC z siedzibą w Paryżu). 

Jak już stwierdzono, samo uprawnienie proceduralne do wszczęcia postępowania są-
dowego o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu nie ma charakteru 
roszczenia materialnoprawnego, a więc się nie przedawnia per se. Pozostaje jednak 
kwestia rangi dla terminu przedawnienia roszczenia majątkowego stwierdzonego tytu-
łem wykonawczym samego wszczęcia postępowania o nadanie klauzuli wykonalności 
przed właściwym sądem powszechnym. 

Należy w tym miejscu przypomnieć, że co do zasady przedawnienie roszczenia ma-
jątkowego skutkuje uprawnieniem dla dłużnika do zgodnej z prawem odmowy zaspo-
kojenia wierzyciela, a w razie postępowania sądowego dłużnik może zgłosić zarzut 
takiej treści, natomiast sąd nie uwzględnia, co do zasady, z urzędu przedawnienia (por. 
art. 117 § 2 k.c.), chyba że nieuwzględnienie stałoby w sprzeczności z zasadami współ-
życia społecznego lub też prowadziłoby do nadużycia prawa przez wierzyciela, co 
należy traktować jako sytuacje wyjątkowe2. W ten sposób wraz z upływem przedaw-
nienia powstaje zobowiązanie naturalne, co oczywiście nie powoduje, że zobowiąza-
nie wygasa; jego wygaśnięcie po terminie przedawnienia jest możliwe w razie zapłaty 

1 Por. A. Zieliński, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 10 
(wraz z przytoczonym tam orzecznictwem sądowym). 
2 Por. E. Kowalewski, [w:] E. Kowalewski, D. Fuchs, W.W. Mogilski, M. Serwach, Prawo ubezpieczeń 
gospodarczych, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Toruń–Bydgoszcz, s. 326. 
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świadczenia przez dłużnika, który po spełnieniu takiego świadczenia nie może żądać 
zwrotu, szczególnie z powołaniem się na argument, iż spełnił przedawnione świadcze-
nie wierzycielowi. Z tego też powodu rodzimy prawodawca także po okresie przedaw-
nienia potwierdza szczególny charakter węzła obligacyjnego, łączącego wierzyciela 
i dłużnika, czyniąc to w art. 411 pkt 3 k.c., gdzie zwalnia wierzyciela z obowiązku 
zwrotu, jeżeli dłużnik uczynił zadość roszczeniu po okresie przedawnienia.

Z drugiej jednak strony, ponieważ ustawodawca wyposażył w tak daleko idące 
uprawnienie dłużnika, który po okresie przedawnienia może jednostronnie wpływać 
na dalsze losy stosunku prawnego łączącego go z wierzycielem, to zarazem zasad-
nie wprowadził jako regułę kogentność regulacji w zakresie terminów przedawnienia 
(art. 118 oraz 119 k.c.). Tym samym, wraz z zasadą wyrażoną w art. 117 § 2 k.c., należy 
przyjąć, iż prawodawca stoi na stanowisku bezwzględnego związania stron regulacją 
kodeksową, także co do początku biegu terminu przedawnienia, związanego z wyma-
galnością roszczenia3.

W związku z tym także przyczyny przerwy biegu przedawnienia powinny być wy-
kładane rygorystycznie (co zasadniczo dzieje się i na co zwraca uwagę autor monogra-
fii). Dla prowadzonych w książce rozważań znaczenie ma problematyka przerwy bie-
gu przedawnienia, przede wszystkim ze względu na konsekwencje praktyczne (s. 94 
i nast.). W tym miejscu należy podkreślić, że przepisy kodeksu cywilnego (prawa 
materialnego) regulują zasady zawieszenia oraz przerwy biegu terminu przedawnienia 
roszczeń majątkowych. Zawieszenie z art. 121 k.c. powoduje, iż terminy przedawnie-
nia nie biegną. Przerwa biegu przedawnienia, opisana w art. 123 k.c., powoduje, iż po 
upływie przerwy termin przedawnienia płynie na nowo od początku, tak więc przerwa 
biegu przedawnienia chroni interesy wierzyciela w szerszym zakresie niż zawieszenie. 
Zawieszenie powoduje jedynie „zatrzymanie zegara”, a okres, który upłynął od wyma-
galności roszczenia majątkowego do wystąpienia przyczyny zawieszenia, dolicza się 
do okresu, który biegnie po ustaniu przyczyny zawieszenia. Występują dwie zasadni-
cze przyczyny przerwy biegu przedawnienia:

dokonanie czynności przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania ––
spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, 
a czynność ta bezpośrednio zmierza do dochodzenia, ustalenia lub zaspokojenia 
roszczenia,
uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.––

Zgodnie z art. 124 § 1. k.c. po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na 
nowo, z wyjątkiem postępowań wszczętych w celu bezpośredniego dochodzenia rosz-
czenia, gdzie bieg rozpoczyna się po zakończeniu postępowania, co także odnosi się 
do postępowania mediacyjnego. Jeżeli roszczenie zostanie stwierdzone wyrokiem sądu 
albo ugodą sądową, ewentualnie zatwierdzoną przez sąd ugodą zawartą w trybie po-
stępowania mediacyjnego, to przedawnia się ono „z upływem lat dziesięciu, chociażby 
termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten spo-

3 P. Machnikowski, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006, 
s. 271.; A. Brzozowski, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 
2002, t. 1, s. 321 i nast.
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sób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe 
należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu” (art. 125 § 1 k.c.). 

Autor, prezentując ewolucję poglądów w doktrynie i orzecznictwie odnoszącą się do 
aprobaty (lub nie) dla wszczęcia postępowania klauzulowego jako przyczyny przerwy 
biegu przedawnienia, wskazuje na koniec, że dla efektywnego dochodzenia roszczenia 
przez wierzyciela jest to etap częstokroć niezbędny i konieczny, zmierza bowiem co do 
zasady do jego zaspokojenia z majątku dłużnika (s. 84).

Na podkreślenie zasługują rozważania autora zmierzające do systematyzacji czynno-
ści klauzulowych w prawie polskim (s. 87 i nast.).

Wreszcie najistotniejszy ze względów praktycznych walor pracy, zdaniem recenzen-
ta, autor zawarł w dwóch ostatnich rozdziałach, gdzie z jednej strony omawia proble-
matykę uchybień klauzulowych (s. 118 i nast.), z drugiej stara się określić następstwa 
i możliwe remedia takiego stanu prawnego (rozdz. 5). 

3. Podsumowanie

Należy podkreślić kompleksowy charakter recenzowanej monografii, co jest szcze-
gólnie ważne wobec braku wystarczającej jakości literatury prawniczej odnoszącej się 
do postępowania klauzulowego, która charakteryzowałaby aktualny stan prawny. Re-
cenzent jest przekonany, iż praca ta stanie się inspiracją do dalszych badań oraz będzie 
pomocna dla praktyki sądowej. Szczególnie praktycy powinni być zainteresowani do-
konaniami autora w zakresie systematyzacji zagadnień prawnych odnoszących się do 
czynności klauzulowych w prawie polskim i z tego względu należy zachęcić autora do 
przygotowania kolejnego, wzbogaconego wydania tej interesującej pracy.

Dariusz Fuchs
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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Sprawozdanie z konferencji

Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rynek pracy i ubez-
pieczenia w dobie innowacji”, Olsztyn, 6–7 września 2016 r.

1. Wprowadzenie

W dniach 6–7 września 2016 r. w hotelu Omega w Olsztynie odbyła się VII Ogól-
nopolska Konferencja Naukowa „Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji” 
współorganizowana przez Katedrę Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierowaną przez dr hab. Annę Organiściak-
Krzykowską, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Pracy 
i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Pol-
skiej Akademii Nauk. Patronat honorowy nad konferencją objęły prof. dr hab. Gertruda 
Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz dr Aleksandra Wiktorow, 
Rzecznik Finansowy.

Konferencja stanowiła kontynuację cyklu corocznych spotkań naukowych. Była 
okazją do wymiany myśli i poglądów na temat współczesnych problemów, wyzwań 
i uwarunkowań rynku pracy oraz ubezpieczeń w Polsce i na świecie. Konferencja, 
jak w latach ubiegłych, była miejscem spotkania i ożywionej dyskusji nie tylko 
naukowców zajmujących się szeroko pojmowaną tematyką rynku pracy i ubezpie-
czeń, ale również praktyków i przedstawicieli instytucji reprezentujących te dwa 
obszary życia społeczno-gospodarczego. Łącznie udział w konferencji wzięło po-
nad 90 osób.

Uczestnicy konferencji reprezentowali większość krajowych ośrodków naukowych 
zajmujących się problematyką rynku pracy i ubezpieczeń. Były to: Instytut Pracy i So-
cjalnych w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Głów-
na Handlowa w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie, Politechnika Częstochowska, Politechnika Opolska, Politechnika Po-
znańska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. 
Część uczestników przybyła na konferencję z zagranicznych uczelni wyższych. Były 
to: Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Włochy) oraz Kijowski Narodowy Uni-
wersytet Handlowo-Ekonomiczny (Ukraina).

Wśród przybyłych gości byli również przedstawiciele wielu ważnych instytucji kra-
jowego rynku pracy i ubezpieczeń. Zaproszenie na konferencję przyjęli prof. dr hab. 
Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz dr Marcin Wo-
jewódka, członek Zarządu ZUS – brali oni udział w obradach wraz z przybyłymi na 
konferencję pracownikami Centrali ZUS w Warszawie oraz Oddziału ZUS w Olsz-
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tynie. Ponadto w konferencji uczestniczyli Zdzisław Szczepkowski, dyrektor Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, oraz Janusz Pappelbon, wicedyrektor Urzędu 
Statystycznego w Olsztynie.

2. Uroczyste otwarcie konferencji i wystąpienia w ramach sesji plenarnej

Przybyłych gości powitała dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podziękowała wszystkim profesorom, 
adiunktom i asystentom reprezentującym różne ośrodki naukowe oraz przedstawi-
cielom instytucji rynku pracy i ubezpieczeń za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo 
w konferencji. Następnie poprosiła prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego, rekto-
ra Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, o zabranie głosu i uroczyste 
otwarcie konferencji. W części oficjalnej przemawiali również: prof. dr hab. Gertruda 
Uścińska, prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy 
i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Roman Kisiel, dziekan 
Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
oraz dr Łukasz Arendt, dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Na zakończenie części oficjalnej odbyła się uroczystość zawarcia umowy ramowej 
o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Zakła-
dem Ubezpieczeń Społecznym. Porozumienie dotyczące wspólnej realizacji projektu 
„Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS” podpisali prof. dr hab. Ryszard Górecki, 
rektor UWM w Olsztynie, oraz prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. 

Następnie rozpoczęła się część plenarna konferencji. Obradom przewodniczył 
prof. dr hab. Marek Bednarski (Uniwersytet Warszawski). Prelegenci prezentowali 
i omawiali ważne i aktualne problemy rynku pracy, zatrudnienia, przedsiębiorczości 
i ubezpieczeń tak w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Prof. dr hab. Zenon 
Wiśniewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) w swoim wystąpieniu kon-
centrował się na zagadnieniu, czy polityka rynku pracy w Polsce jest efektywna. Prof. 
dr hab. Tadeusz Szumlicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) przedstawił re-
ferat zatytułowany „Teoretyczne aspekty zabezpieczenia społecznego”. Prof. dr hab. 
Tomasz Michalski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) omówił temat „Sektor 
ubezpieczeń a zmiany w paradygmacie finansów”. Kolejne wystąpienie prof. dr. hab. 
Francesco Losurdo (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Włochy) i dr. Ivano 
Dileo (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Włochy) było poszukiwaniem em-
pirycznych dowodów na dynamikę na wczesnym etapie działalności przedsiębiorczej 
w wybranych krajach Unii Europejskiej („Empirical evidence on the dynamics of the 
early stage of entrepreneurial activity in selected EU countries”). Na koniec tej części 
plenarnej dr Łukasz Arendt (Uniwersytet Łódzki, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 
w Warszawie) mówił o wydajności pracy, teleinformatyce i czynnikach komplementar-
nych w Europie Środkowo-Wschodniej („Labour productivity, ICT and complementa-
ry factors in the CEE Region”).

Po sesji plenarnej uczestnicy konferencji kontynuowali obrady w ramach ośmiu pa-
ralelnych paneli poświęconych ubezpieczeniom i rynkowi pracy. 

Sprawozdanie z konferencji
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3. Wystąpienia w ramach sesji poświęconych problematyce ubezpieczeń

Problematyce ubezpieczeniowej poświęcone były trzy sesje. W pierwszym dniu kon-
ferencji poruszane były kwestie dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz innowacji 
w sektorze ubezpieczeniowym, natomiast w drugim dniu konferencji prelegenci oma-
wiali tendencje występujące na rynku ubezpieczeń.

W sesji zatytułowanej „Ubezpieczenia społeczne”, której przewodniczył prof. dr 
hab. Tadeusz Szumlicz, zaprezentowanych zostało sześć referatów. Dr hab. Teresa 
Bednarczyk, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, omówiła spo-
soby mobilizowania dodatkowych oszczędności emerytalnych. Dr Marcin Wojewód-
ka przedstawił referat „Uwagi dotyczące rozwoju pracowniczych programów emery-
talnych w Polsce w latach 2000–2015”. Dr Wojciech Nagel (członek Rady Nadzorczej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) wygłosił referat zatytułowany „Fundusze rezerwo-
we w tworzeniu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Perspektywa krajowa i za-
graniczna”. Dr Damian Walczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) skon-
centrował się na zagadnieniu poszukiwania tzw. sprawiedliwej emerytury. Dr Tomasz 
Jedynak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) omówił ubezpieczenia rentowe 
w zabezpieczeniu ryzyka starości. Dr Mariusz Nyk (Uniwersytet Łódzki) przedstawił 
programy wsparcia dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych w kontekście skła-
dek na ubezpieczenie społeczne, prezentując studia przypadku.

Drugą sesję poświęconą innowacjom w sektorze ubezpieczeniowym moderował 
prof. dr hab. Tomasz Michalski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Prelegenci 
przedstawili sześć zagadnień mieszczących się w tematyce panelu. Dr hab. inż. Adam 
Śliwiński, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wygłosił referat „Wzrost 
znaczenia tzw. nowych ryzyk wyzwaniem dla sektora ubezpieczeń”. Następnie dr hab. 
inż. Adam Śliwiński, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, i dr Marietta 
Janowicz-Lomott (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) omówili temat „Ryzyko 
nanotechnologiczne – identyfikacja i możliwość ubezpieczenia”. Dr Renata Pajew-
ska-Kwaśny (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) mówiła na temat innowacyj-
ności na rynku komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych. Do innowacji w ubezpiecze-
niach nawiązywał również mgr Maciej Szczepankiewicz (Politechnika Poznańska), 
poszukując odpowiedzi na pytanie, jak nowe usługi postrzegają pracownicy zakła-
dów ubezpieczeń. Temat ubezpieczeń komunikacyjnych pojawił się w wystąpieniach 
dr. Marcina Kawińskiego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), który wystąpił 
z referatem „Innowacje w ubezpieczeniach komunikacyjnych a adekwatność i realność 
ochrony ubezpieczeniowej”, oraz dr. Piotra Majewskiego (Wyższa Szkoła Bankowa 
w Toruniu), który poruszył tematykę pojazdów autonomicznych i wyzwań dla branży 
ubezpieczeniowej z nimi związanych. 

W drugim dniu konferencji, w ramach sesji dotyczącej tendencji na rynku ubezpie-
czeń, której to przewodniczył dr hab. inż. Adam Śliwiński, prof. Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, zaprezentowanych zostało pięć referatów. Prof. dr hab. 
Stanisław Wieteska (Uniwersytet Łódzki) przedstawił wystąpienie zatytułowane 
„Drgania parasejsmiczne jako element ryzyka w ubezpieczeniu obiektów budowla-
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nych w Polsce”. Dr hab. Maria Płonka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
przedstawiła politykę inwestycyjną zakładów ubezpieczeń w świetle nowych regulacji 
prawnych. Dr Krzysztof Łyskawa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) poruszył 
kwestię ubezpieczalności skutków złego przezimowania upraw polowych w perspek-
tywie krajowej. Dr Ilona Tomaszewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
omówiła tendencje rozwojowe w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych na rynku 
polskim. Dr inż. Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz (Izba Rzemieślnicza w Opolu) za-
prezentowała wystąpienie zatytułowane „Ubezpieczenia w rzemieślniczej działalności 
gospodarczej”.

4. Wystąpienia w ramach sesji poświęconych problematyce rynku pracy

W ramach pięciu sesji poświęconych problematyce rynku pracy wystąpienia uczest-
ników dotyczyły kwestii ujętych w wymiarze międzynarodowym, krajowym i regio-
nalnym. Wygłoszonych zostało łącznie 28 referatów.

Sesję pierwszą, której przewodniczył prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, roz-
poczęło wystąpienie prof. dra hab. Kazimierza Frieskego (Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych w Warszawie). Prelegent zwrócił uwagę słuchaczy na iluzje racjonalnego 
wynagrodzenia w kontekście merytokratycznej struktury wynagrodzeń, stanowiącej 
ważną przesłankę tworzenia nierówności dochodowych. Prof. dr hab. Elżbieta Kryń-
ska (Uniwersytet Łódzki), wskazując na współczesne oblicza segmentacji rynku pracy, 
starała się zidentyfikować przyczyny i sposób przejawiania się mechanizmów, które 
do niej prowadzą. Prof. dr hab. Anna Krajewska (Uniwersytet Łódzki) zatytułowała 
swój referat „Siedem grzechów głównych rynku pracy w Polsce”. Jako podstawowe 
przyczyny złej sytuacji na rynku pracy od początku transformacji ustrojowej wymie-
niła liberalną politykę gospodarczą, decyzje polityczne podważające rolę mechanizmu 
rynkowego, słabość i nieskuteczność instytucji rynku pracy oraz nieprzestrzeganie pra-
wa. Z kolei o zatrudnieniu i wydajności pracy w odniesieniu do rozwoju społeczno-
gospodarczego z uwzględnieniem aspektów regionalnych mówił w swoim wystąpieniu 
prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu). Dr hab. 
Jolanta Grotowska-Leder, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawiła referat „Ry-
nek pracy młodych dorosłych w perspektywie cyklu życia w Polsce na tle wybranych 
krajów Unii Europejskiej”. Dr Jacek Liwiński (Uniwersytet Warszawski) poruszył 
kwestię „Co dają pracującym studia podyplomowe?”.

W drugiej sesji dotyczącej zatrudnienia i bezrobocia, której moderatorem był dr hab. 
inż. Joachim Foltys, prof. Politechniki Opolskiej, zaprezentowano sześć referatów. 
Tematykę gospodarstw domowych z bardzo małą intensywnością pracy zawodowej 
wobec poziomu bezrobocia i rozwoju elastycznych form zatrudnienia w krajach Unii 
Europejskiej omówiła dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego. 
Prof. dr hab. Marek Bednarski (Uniwersytet Warszawski) oraz dr Dorota Głogosz 
(Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie) zwrócili uwagę na aktywność zawo-
dową rodziców zdeterminowaną formami opieki nad dziećmi. W następnym referacie 
– przygotowanym przez dr. hab. Jerzego Kowaleskiego, prof. Uniwersytetu Łódz-
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kiego, oraz dr Annę Majdzińską (Uniwersytet Łódzki) – wyeksponowano demogra-
ficzne uwarunkowania zastępowalności zasobów pracy w Polsce i Europie, które za-
leżą od wielu czynników, m.in. ekonomicznych, prawnych i społeczno-kulturowych. 
Dr Tomasz Gajderowicz (Uniwersytet Warszawski) przedstawił możliwości szaco-
wania parametrów funkcji użyteczności z zatrudnienia na poziomie indywidualnym. 
Dr Piotr Maleszyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) próbował, 
wykorzystując dane o ofertach pracy, zdiagnozować zawody deficytowe i nadwyżko-
we dla szkolnictwa zawodowego. Dr Dorota Kmieć (Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie) omówiła zmiany zatrudnienia wynikające z opodatkowania 
pracy w krajach należących do OECD.

Sesja trzecia, której obradom przewodniczyła prof. dr hab. Walentyna Kwiatkow-
ska (Uniwersytet Łódki), dotyczyła w dużej mierze przestrzennych aspektów rynku 
pracy. O procesach migracyjnych i ich konsekwencji dla rynku pracy mówił dr inż. 
Andrzej Skibiński (Politechnika Częstochowska). Geograficzne zróżnicowanie pre-
mii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce przedstawiła dr Gabriela 
Grotkowska (Uniwersytet Warszawski). Dr Sabina Kubiciel-Lodzińska (Politechni-
ka Opolska) przedstawiła referat zatytułowany „Czynniki zatrudnienia cudzoziemców 
w Polsce. Popyt potencjalny a popyt zrealizowany”. Dr inż. Kornelia Polek-Durej 
(Politechnika Opolska) omówiła, w jaki sposób inwestycje zagraniczne determinują 
rozwój regionu opolskiego. Mgr Kamila Prucia (Uniwersytet Ekonomiczny w Kra-
kowie) przedstawiła referat na temat finansowania nauki jako czynnika kształtującego 
konkurencyjność regionów a rynek pracy.

W sesji czwartej, której moderatorem była dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, omawiane były społeczno-gospodar-
cze aspekty rynku pracy. Dr Agnieszka Furmańska-Maruszak (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu) przedstawiła uwarunkowania społeczne mające wpływ na rynek 
pracy, głównie w formie działań wspierających pracę zrównoważoną w przedsiębior-
stwach konwencjonalnych i przedsiębiorstwach ekonomii społecznej. O spółdzielniach 
socjalnych w polskiej gospodarce społecznej mówił dr Michał Wójcik (Uniwersy-
tet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Kwestię roli i znaczenia ziemi rolniczej 
w kształtowaniu się struktury społecznej omówiła dr hab. inż. Renata Marks-Biel-
ska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dr inż. Piotr Bębenek 
(Politechnika Opolska) przedstawił temat „Outosurcing jako współczesny model kor-
poracji rolniczych opartych na kompetencjach”. Dr Olga Zajkowska (Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), odnosząc się do Polski, poruszyła z kolei 
kwestię wpływu deklarowanego stanu zdrowia na dzietność.

Ostatnia, czwarta sesja zamykająca dwudniowe obrady, której przewodniczyła dr 
hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczyła pozosta-
łych, dotychczas nieuwzględnianych tematów. Do takich należy zaliczyć model pane-
lowy jako narzędzie opisu zależności liczby mikroprzedsiębiorstw i stopy bezrobocia 
w Polsce, o czym mówiły dr Agnieszka Huterska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu) oraz dr Ewa Zdunek-Rosa, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). 
O koncepcji pracodawcy ostatniej instancji w kontekście nowoczesnej teorii pieniądza 
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referat wygłosił dr Robert Huterski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). 
Mgr Przemysław Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki) omówił stabilność finansów pu-
blicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej w następstwie światowego kryzysu gospodar-
czego. Mgr Karolina Goraus-Tańska (Uniwersytet Warszawski) przedstawiła z kolei 
zagadnienie dystrybucyjnego wpływu podatków i transferów w Polsce. Zaś mgr Jerzy 
Kawa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) omówił wpływ Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych na politykę lokalnego rynku pracy osób niepełno-
sprawnych.

5. Podsumowanie konferencji

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie in-
nowacji” cieszyła się dużym zainteresowaniem w środowisku osób związanych z pro-
blematyką rynku pracy i ubezpieczeń tak naukowo, jak i zawodowo. W podsumowaniu 
konferencji dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska prof. Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie stwierdziła, że badania nad rynkiem pracy okazują się cały 
czas aktualne, głównie z powodu ciągle istniejących problemów obserwowanych na 
rynkach pracy państw Unii Europejskiej i świata. Równie ważnym problemem spo-
łeczno-gospodarczym są ubezpieczenia. Tendencje zmian i innowacje pojawiające się 
w sektorze ubezpieczeniowym są nieustannie poddawane pod dyskusję. Dr hab. Anna 
Organiściak-Krzykowska wyraziła nadzieję, że liczne i interesujące prezentacje oraz 
wystąpienia sprzyjały wymianie poglądów i będą twórczym wkładem w poszukiwanie 
rozwiązań problemów, których dotyczyły. 

Wygłoszone i nadesłane na konferencję referaty po uzyskaniu pozytywnych recenzji, 
zostaną opublikowane w czasopismach „Olsztyn Economic Journal” (13 pkt.) lub „Po-
lityka Społeczna” (12 pkt.).

Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Krzysztof Nyklewicz
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Sprawozdanie z konferencji

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Security, responsibility 
and property of pensions”, Sopot, 8–9 września 2016 r.

W dniach 8–9 września 2016 r. w Sopocie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce 
emerytalnej. Organizatorami konferencji byli European Network for Research on Sup-
plementary Pensions (ENRSP) oraz Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego Uniwer-
sytetu Gdańskiego. ENRSP skupia kilkudziesięciu naukowców z Europy, USA i Chin, 
którzy zajmują się problematyką zabezpieczenia emerytalnego z perspektyw różnych 
dyscyplin naukowych: prawa, ekonomii, finansów, demografii, nauk aktuarialnych, 
a także socjologii i psychologii. 

W konferencji wzięło udział około 40 naukowców zajmujących się zabezpieczeniem 
emerytalnym oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach pię-
ciu sesji tematycznych zaprezentowano 18 referatów. Najwięcej miejsca w trakcie ob-
rad poświęcono kwestiom dodatkowych systemów emerytalnych. 

Wystąpienia gości z zagranicy były zróżnicowane tematycznie. Prof. Heinz-Dietrich 
Steinmeyer (przewodniczący ENRSP) zilustrował na przykładzie Niemiec podejście 
do zabezpieczenia emerytalnego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, 
odpowiedzialności i własności emerytur. Przypomniał, że z perspektywy uczestników 
system emerytalny powinien być tak skonstruowany, aby obietnice były dotrzymywa-
ne, dożywotnia wypłata świadczeń zagwarantowana, oczekiwania dotyczące emerytu-
ry kształtowane zależnie od osiąganych wyników i udzielonych gwarancji, a dostęp do 
informacji transparentny. Wskazał też wyzwania, przed jakimi stoi niemiecki system 
emerytalny. Są to bardzo niskie stopy procentowe, które zagrażają wypłacalności zakła-
dowych planów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu. Jego zdaniem konieczne 
będą podwyżki składek lub obniżki świadczeń, i to mimo ograniczeń wynikających 
z regulacji prawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. 

Prof. John Turner i prof. Gerard Hughes podjęli tematykę odrębności systemów 
emerytalnych służb mundurowych. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Irlandii 
pokazali nierówne traktowanie w tych odrębnych podsystemach emerytalnych ofice-
rów wyższej rangi oraz pozostałego personelu. W Stanach Zjednoczonych emerytura 
przysługuje po 20 latach służby. Takie wymaganie spełniają głównie oficerowie wyż-
szej rangi, ponad 50% z nich nabywa prawo do emerytury. W przypadku personelu niż-
szej rangi jedynie 17% ma za sobą tak długi okres służby (pozostałe osoby odchodzą 
wcześniej). Wysokość świadczeń przy 20-letnim okresie służby wynosi 50% wysoko-
ści uposażenia. Natomiast generałowie i admirałowie otrzymują emerytury przekracza-
jące ich ostatnie uposażenie. To wyższa emerytura niż prezydenta USA i jakiejkolwiek 
osoby zatrudnionej przez rząd federalny. Podobne zróżnicowanie występuje w Irlandii: 
oficerowie po 20 latach służby otrzymują emeryturę sięgającą 50% ostatniego uposa-
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żenia, natomiast pozostały personel musi się wykazać 30-letnim stażem, aby otrzymać 
emeryturę w tej wysokości. Ostatnia z reform systemów zabezpieczenia emerytalnego 
sektora publicznego w Irlandii zmierza do zmniejszenia tych dysproporcji. Każdy, kto 
wstąpił do służby po dniu 1 stycznia 2013 r., będzie miał prawo do emerytury po osią-
gnięciu 50. roku życia, a świadczenie będzie uzależnione od wysokości wynagrodzenia 
w całym okresie pracy, a nie tylko od kwoty ostatniego uposażenia. 

Tematykę znoszenia barier na rynku rent dożywotnich (annuitetów) podjął prof. 
Jonathan Barry Forman. Zauważył, że w sytuacji wypierania planów o zdefinio-
wanym świadczeniu przez plany o zdefiniowanej składce trzeba szukać rozwiązań, 
które ograniczą ryzyko długowieczności (ludzie mają skłonność do niedoszacowywa-
nia czasu trwania swojego życia, jednocześnie przeceniając wartość środków, którymi 
dysponują). Obecnie niewiele osób korzysta z renty dożywotniej jako sposobu kon-
sumpcji środków emerytalnych zgromadzonych w planach o zdefiniowanej składce. 
Jedną z przyczyn są wysokie koszty annuitetów. W swoim wystąpieniu prelegent za-
proponował wiele rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do wzrostu zaintereso-
wania rentami dożywotnimi, m.in. wprowadzenie korzystnych regulacji podatkowych, 
sprzedaż annuitetów przez podmiot publiczny (redukcja kosztów), nakaz konwersji 
przynajmniej części środków emerytalnych w rentę dożywotnią, wprowadzenie tontyn1 
jako instrumentu zabezpieczenia przed ryzykiem długowieczności, poprawa regulacji 
prawnych w zakresie funkcjonowania podmiotów i rynków rent dożywotnich, eduka-
cja finansowa w zakresie produktów emerytalnych. 

Sprawom wzmocnienia ochrony uczestników zakładowych programów emerytalnych 
w krajach UE było poświęcone wystąpienie doktoranta University of Bristol Jamesa 
Kolaczkowskiego. Zdaniem prelegenta możliwe jest lepsze wykorzystanie dyrektywy 
w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nad-
zoru nad takimi instytucjami (IORP Directive) i regulacji w ramach otwartej metody 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (OMC), tak by włączyć w sprawy 
zabezpieczenia emerytalnego wszystkich interesariuszy i w ten sposób uzyskać wzrost 
bezpieczeństwa planów emerytalnych. Konieczna jest również wymiana doświadczeń 
i bieżąca współpraca, np. w ramach EIOPA, a także stworzenie indywidualnej ścieżki 
zgłaszania rekomendacji. Postulaty te dotyczą systemów emerytalnych państw człon-
kowskich UE.

O potrzebie jasnego zdefiniowania sprawiedliwości w systemach emerytalnych mó-
wiła dr Joanna Ratajczak. Często postulat sprawiedliwości jest wpisywany w cele 
działania systemu emerytalnego, lecz nie jest zoperacjonalizowany. Nie wiadomo, jak 
postulat sprawiedliwości ma być zrealizowany, w odniesieniu do jakich jednostek (po-
jedynczego uczestnika czy gospodarstwa domowego, grupy osób, kohorty, generacji) 
i w jakim czasie (w danym momencie, zdefiniowanym okresie czy w obrębie systemu). 
Zdaniem prelegentki należy zredefiniować pojęcie sprawiedliwości w systemie emery-

1 Tontyna jest formą kontraktu, w którym określona liczba osób wpłaca do funduszu środki, które są 
inwestowane przez określony czas, a po upływie terminu inwestycji wypłacane są pozostałym przy życiu 
uczestnikom. 
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talnym i jasno określić kryteria, na podstawie których będzie następowała weryfikacja 
realizacji celów.

Ciekawą propozycję nowej typologii systemów emerytalnych zaproponowali dr 
hab. Filip Chybalski i dr Edyta Marcinkiewicz. Zdaniem prelegentów głównymi 
kryteriami różnicującymi poszczególne reżimy emerytalne powinny być relacje mię-
dzy udziałem państwa i rynku w zapewnieniu emerytur oraz proporcje między roz-
wiązaniami obowiązkowymi i dobrowolnymi. Takie podejście do analizy systemów 
emerytalnych umożliwi ocenę adekwatności oraz skuteczności systemu emerytalnego. 
Podstawą wyodrębnienia reżimów emerytalnych powinny być wyłącznie cechy cha-
rakteryzujące poszczególne jego elementy, a nie efekty działania. W wyniku badań, 
przeprowadzonych w latach 2011–2012 i obejmujących 28 krajów OECD, prelegenci 
wyodrębnili trzy reżimy emerytalne: I – systemy o charakterze dobrowolnym z domi-
nującym udziałem rozwiązań rynkowych (Kanada, Irlandia, Czechy, Nowa Zelandia, 
Wielka Brytania, USA), II – systemy obowiązkowe z dominującym udziałem rozwią-
zań rynkowych (Australia, Dania, Estonia, Islandia, Izrael, Holandia, Polska, Szwecja, 
Słowacja), III – systemy obowiązkowe z dominującą rolą państwa (Austria, Niemcy, 
Francja, Belgia, Finlandia, Grecja, Węgry, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Słowenia, 
Hiszpania, Turcja). 

Dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska w swoim wystąpieniu zaprezentowała wyni-
ki badań nad czynnikami wpływającymi na rozwój rynku dodatkowych ubezpieczeń 
emerytalnych na przykładzie 5 państw członkowskich OECD (Danii, Finlandii, Polski, 
Hiszpanii i Włoch). W przebiegu badań uwzględniono zmienne dotyczące sytuacji de-
mograficznej i ekonomicznej oraz charakterystykę gospodarstw domowych. W więk-
szości badanych krajów (poza Włochami) odnotowano dodatnią korelację między 
środkami ulokowanymi w produktach ubezpieczeniowych a wysokością przeciętnego 
wynagrodzenia i wartością PKB. Stopa oszczędności gospodarstw domowych okazała 
się istotnym parametrem w przypadku Polski i Włoch.

Kilka konferencyjnych wystąpień dotyczyło efektywności i kosztów funkcjonowania 
zakładowych i indywidualnych planów emerytalnych. Dr Tomasz Brzęczek i mgr Ma-
ciej Szczepankiewicz zaprezentowali wyniki badań nad efektywnością funkcjonowa-
nia dodatkowych systemów emerytalnych w wybranych krajach postsocjalistycznych. 
Analizując wyniki inwestycyjne osiągnięte w latach 2012–2014 w różnych rodzajach 
dodatkowych planów emerytalnych w Czechach, Polsce, na Węgrzech i Słowacji, do-
szli do konkluzji, że we wszystkich przypadkach wyniki inwestycyjne były niższe niż 
wyniki rynku akcji. Nie potwierdzili również hipotezy, że lepsze wyniki inwestycyjne 
charakteryzują zakładowe plany emerytalne. 

Ekonometryczną analizę kosztów funkcjonowania włoskich funduszy emerytalnych 
(otwartych i zamkniętych) zaprezentował Luca Digialleonardo z Mefop. W badaniach 
przeprowadzonych wspólnie z prof. Mauro Mare, uwzględniających działalność fun-
duszy emerytalnych we Włoszech w latach 2007–2013, uzyskał wyniki wskazujące na 
brak jednoznacznej zależności między wielkością funduszu i redukcją kosztów (eko-
nomia skali). Zdaniem prelegenta konkurencja cenowa skończyła się – osiągnięto rela-

K.Bielawska
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tywnie niskie stawki, których dalsze obniżanie nie jest ekonomicznie uzasadnione. Za-
rządzający funduszami będą prawdopodobnie konkurować o klientów jakością usług. 

Dr Radosław Kurach w badaniach prowadzonych z dr. Pawłem Kuśmierczykiem 
i dr. Danielem Paplą podjęli tematykę możliwości zastosowania aukcji w celu obni-
żenia kosztów działania funduszy emerytalnych. Motywacją do badań w tym zakresie 
był potwierdzony w literaturze przedmiotu fakt, iż ustalanie ustawowych limitów opłat 
nie przynosi oczekiwanych rezultatów (firmy zarządzające z reguły ustalają wów-
czas opłaty na maksymalnym dopuszczalnym poziomie). Na podstawie eksperymentu 
przeprowadzonego z udziałem studentów uczelni wyższej została potwierdzona hipo-
teza o pozytywnym oddziaływaniu aukcji na redukcję kosztów związanych z udzia-
łem w OFE. Najlepsze rezultaty dotyczyły aukcji, w której obowiązywała zasada, iż 
wszystkie firmy zarządzające są zmuszone utrzymać opłaty na zadeklarowanym na 
czas aukcji poziomie, a nie tylko ta, która zostaje zwycięzcą.

Ostatnią z sesji poświęcono proponowanym zmianom w polskim systemie emery-
talnym. Dr hab. Marek Szczepański, prof. Politechniki Poznańskiej, zwrócił uwagę 
na różne determinanty podejmowania decyzji w sprawie wieku emerytalnego: demo-
graficzne, finansowe i ekonomiczne. Proces starzenia się ludności w Polsce charakte-
ryzuje się dużą dynamiką i stanowi wyzwanie dla publicznego systemu emerytalnego. 
Już dzisiaj Fundusz Ubezpieczeń Społecznych korzysta z dopłat z budżetu państwa, 
a planowany powrót do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, 
nierównowagę tą pogłębi. Prelegent podkreślił, że tylko w krótkiej perspektywie (do 
2019 r.) koszty te mogą sięgnąć ok. 40 mld zł. Długofalowe skutki tej zmiany miałyby 
również wymiar makroekonomiczny. Poprzez zmniejszenie zasobów pracy i kapitału 
intelektualnego mogą się przyczynić do zmniejszenia potencjalnego PKB, a w rezulta-
cie do wysokości przyszłych emerytur. 

O zaufaniu do instytucji finansowych w kontekście proponowanych zmian w dodat-
kowym systemie emerytalnym mówiła dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka. Wraz 
z dr. Damianem Walczakiem, w oparciu o wyniki Diagnozy Społecznej 2015 (opra-
cowanej przez zespół pod kierownictwem prof. Janusza Czapińskiego), przeprowadzili 
oni badania stopnia zaufania Polaków do instytucji finansowych oferujących produkty 
emerytalne. Jako przykłady badawcze przedstawiono również zaufanie do ZUS i GPW 
w Warszawie. Stopień zaufania do instytucji finansowych jest zdeterminowany przez 
takie cechy, jak płeć, wiek, status społeczny i zawodowy, miejsce zamieszkania oraz 
sytuacja rodzinna. Wyniki wskazują, że istnieje silna dodatnia korelacja między zaufa-
niem do instytucji finansowej a posiadaniem IKE lub IKZE. 

Komentarz do propozycji upowszechnienia dodatkowego systemu emerytalnego 
w Polsce przedstawiła dr Kamila Bielawska. Wychodząc od krótkiej analizy dotych-
czasowego rozwoju pracowniczych i indywidualnych programów emerytalnych, pre-
legentka wskazała na swoiste uwarunkowania, które należy brać pod uwagę, przygo-
towując modyfikacje dotyczące PPE, IKE czy IKZE. Stosowanie różnych reżimów 
podatkowych w wyżej wymienionych programach nie służy przejrzystości rozwiązań. 
Ponadto ulgi stosowane w IKE powodują odwrotny od zamierzonego kierunek redy-
strybucji dochodów (z ulg korzystają w największym stopniu osoby najlepiej zara-
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biające). O podobnych efektach w dodatkowych programach emerytalnych w Irlandii 
mówił również prof. Gerard Hughes. Według prelegentki zapowiedziane w tzw. planie 
Morawieckiego i proponowane przez ZUS rozwiązanie polegające na automatycznym 
zapisie do pracowniczych programów emerytalnych, których obowiązek prowadze-
nia zostałby nałożony na przedsiębiorców o określonym poziomie zatrudnienia, może 
przyczynić się do wzrostu liczby osób objętych dodatkowym zabezpieczeniem eme-
rytalnym. Aby jednak uzyskać trwały efekt w tym zakresie (ograniczenie odpływu 
osób po pewnym minimalnym czasie), należałoby zaproponować rozwiązania, które 
pozwolą w odpowiedni sposób podzielić ryzyko (np. inwestycyjne) pomiędzy uczest-
nika i instytucję zarządzającą aktywami oraz pracodawcę. Poziom i struktura oszczęd-
ności Polaków wskazują, że preferowane są produkty bezpieczne, płynne i elastyczne. 
Wydaje się, że bez uwzględnienia preferencji samych zainteresowanych trudno będzie 
zaproponować rozwiązania, które cechować będzie trwałość i skuteczność. 

Konferencję zakończyła dr Kamila Bielawska, która podziękowała uczestnikom za 
wystąpienia oraz dyskusję w trakcie dwudniowych obrad. Prezentacje przedstawione 
podczas konferencji dostępne są na stronie internetowej http://arch.wzr.pl/enrsp.

Kamila Bielawska

K.Bielawska
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Sprawozdanie z konferencji

Sprawozdanie z XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zagadnienia aktu-
arialne – teoria i praktyka”, Wrocław, 19–21 września 2016 r.

W dniach 19–21 września 2016 r. odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka”. Konferencje z tego cyklu organizowane 
są od ponad dziesięciu lat na przemian przez: Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Kole-
gium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Zastosowań Matematyki In-
stytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. W tym roku konferencja organizo-
wana była przez placówki wrocławskie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz 
Uniwersytet Wrocławski.

Patronat honorowy nad konferencją objęli prof. dr hab. Andrzej Kaleta, rektor Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz Polska Izba Ubezpieczeń. Patronat me-
rytoryczny nad konferencją sprawowało Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Elżbieta 
Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, objęła patronatem 
sesję poświęconą ubezpieczeniom komunikacyjnym. Patronat medialny sprawowały: 
„Rozprawy Ubezpieczeniowe”, „Gazeta Ubezpieczeniowa”, „Dziennik Ubezpiecze-
niowy” oraz „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”.

Od lat w konferencji uczestniczą zarówno pracownicy naukowi o dużym dorobku 
naukowym i wielkim doświadczeniu, pracownicy naukowi dopiero rozpoczynający ka-
rierę naukową oraz ci, którzy już wspinają się po kolejnych jej szczeblach, jak również 
doświadczeni profesjonaliści ze środowiska praktyki aktuarialnej1. Spotkania charak-
teryzują się wysokim poziomem przygotowanych na tę okazję odczytów. W tym roku 
wygłoszonych zostało ponad dwadzieścia referatów o tematyce dotyczącej zagadnień 
statystyki aktuarialnej i jej zastosowań. Odbyło się siedem sesji tematycznych, podzie-
lonych na zagadnienia dotyczące teorii ruiny i ryzyka ubezpieczeniowego, ubezpie-
czeń komunikacyjnych oraz umów wieloosobowych. Ponadto uczestnicy konferencji 
wysłuchali cyklu referatów dotyczących zagadnień finansowych i śmiertelności. Każ-
dego dnia sesje poprzedzone były referatami plenarnymi. Tematyka prezentowanych 
wyników badań naukowych z dziedziny ubezpieczeń komunikacyjnych obejmowała 
przede wszystkim systemy bonus-malus, wielowymiarowe rozkłady liczby szkód, re-
guły przejścia, a także aspekt lojalności klientów. Poruszano także kwestię wpływu 
rozwoju technologii informatycznych na rynek ubezpieczeń. Dużą popularnością cie-
szyły się tematy dotyczące prawdopodobieństwa ruiny, przełącznikowego oraz wielo-
klasowego modelu ryzyka, modelu zależnego ryzyka, rezerw szkodowych, rozkładu 
strat, procesu spadku i wzrostu, procesu fazowego, optymalizacji kontraktów ubezpie-

1 Pełna lista uczestników, streszczenia referatów i program konferencji znajdują się na stronie http://oka.
ue.wroc.pl.
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czeniowych oraz kontraktów z paryską dywidendą. Poruszana była także problematyka 
modelowania struktury zależności w ubezpieczeniach wieloosobowych, w których na 
szczególną uwagę zasługuje zastosowanie funkcji copula do modelowania struktury 
probabilistycznej w małżeńskich ubezpieczeniach życiowych oraz małżeńskich ren-
tach hipotecznych.

W tym roku bardzo dostrzegalna była współpraca naukowa tak wewnątrzuczelniana, 
jak i między poszczególnymi ośrodkami naukowymi. Kilka referatów wygłoszonych 
zostało w ramach projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum 
Nauki.

Stałym elementem konferencji jest konkurs na najlepszy referat wygłoszony przez 
młodego uczestnika. Kapitułę konkursu stanowili obecni członkowie Komitetu Pro-
gramowego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tomasza Rolskiego. Członkowie ka-
pituły, wyłaniając laureata, wzięli pod uwagę wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 
uczestników konferencji, a także własne spostrzeżenia i opinie. Z uwagi na to, że wy-
głoszone referaty były na wysokim poziomie, wybór zwycięzcy był bardzo trudny. 
Główną nagrodę, ufundowaną przez Elżbietę Wanat-Połeć, w wysokości 3000 zł netto, 
otrzymała dr Elżbieta Krajewska z Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej za 
referat zatytułowany „Immunizacja portfela częściowo replikowalnego”. Przyznano 
również dwa wyróżnienia. Pierwsze otrzymał mgr Michał Krawiec, doktorant w In-
stytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, który wygłosił referat „De-
tekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności”. Drugie wyróżnienie za 
referat „Wpływ struktury probabilistycznej na wysokość świadczeń małżeńskiej renty 
hipotecznej”, otrzymała dr inż. Agnieszka Marciniuk, adiunkt w Katedrze Statystyki 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, bowiem zostało zadedykowane Profesorowi 
Tomaszowi Rolskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. 

Agnieszka Marciniuk
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