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Oddajemy do ràk Szanownych Czytelników pierwszy numer pisma, które – w zamyÊle wy-
dawców – ma s∏u˝yç upowszechnianiu wiedzy z jak najszerzej pojmowanej problematyki ubez-
pieczeniowej. Zachowujàc poziom naukowy, czego gwarantem sà przede wszystkim Autorzy
jak równie˝ Rada Naukowa, chcemy kierowaç „Rozprawy” do mo˝liwie szerokiego kr´gu od-
biorców – nie tylko do ludzi nauki i studentów, ale tak˝e do ró˝nych Êrodowisk praktyki ubez-
pieczeniowej a wreszcie – do wszystkich, których ta problematyka interesuje, tak˝e z punktu
widzenia ochrony praw konsumentów a zw∏aszcza do nich samych.

Szeroko rozumiana ochrona konsumentów w ubezpieczeniach stanowiç b´dzie jednà z g∏ów-
nych p∏aszczyzn zainteresowaƒ wydawców i Autorów. Inne niemniej wa˝ne to: prawo ubezpie-
czeniowe tak˝e w aspekcie regulacji unijnych, teoretyczne podstawy ubezpieczeƒ jak równie˝
praktyczne zagadnienia funkcjonowania rynków ubezpieczeniowych w Polsce i poza jej grani-
cami.

Pomys∏ wydawania pisma o takim profilu powsta∏ w urz´dzie Rzecznika Ubezpieczonych
i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej ju˝ kilka lat temu, jednak dopiero przed kilkoma mie-
siàcami – w wyniku porozumienia z wa˝nym partnerem naukowym jakim jest Uniwersytet
Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego móg∏ zostaç zrealizowany. Niewàtpliwym bodêcem sta∏a si´
równie˝ up∏ywajàca w listopadzie ubieg∏ego roku dziesiàta rocznica istnienia urz´du Rzeczni-
ka i poÊwi´cone temu mi´dzynarodowe sympozjum naukowe; cz´Êç zamieszczonych w tym nu-
merze opracowaƒ, jest w∏aÊnie z nim zwiàzane.

Decydujàc si´ na prób´ wydawania periodyku naukowego poÊwi´conego ubezpieczeniom, nie
mogliÊmy nie braç pod uwag´ istniejàcego ju˝ wiele lat wielce zas∏u˝onego kwartalnika „Pra-
wo Asekuracyjne”. Nie chcemy byç dlaƒ konkurentem, lecz raczej „m∏odszym partnerem”,
tym bardziej, i˝ uwa˝amy, ˝e rozwijajàcy si´ polski rynek ubezpieczeƒ stanowiàcy element
rynku unijnego i wszelkie z tym zwiàzane problemy teoretyczne i praktyczne, zas∏ugujà na od-
powiednie odzwierciedlenie na ró˝nych p∏aszczyznach i w rozmaitych formu∏ach. Z tego te˝
powodu nie zamierzamy konkurowaç z innymi, obecnymi na polskim rynku tytu∏ami, takimi
jak „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja”, „WiadomoÊci Ubezpieczeniowe”, czy te˝ najpopu-
larniejszym tygodnikiem zajmujàcym si´ tà problematykà – „Gazetà Ubezpieczeniowà”.

Naszym celem jest równie˝ rozszerzenie mo˝liwoÊci publikacji dla m∏odszej generacji pra-
cowników naukowych, doktorantów a tak˝e praktyków majàcych aspiracje wzbogacenia ob-
serwacji funkcjonowania ró˝nych elementów rynków ubezpieczeniowych o tematyczne pog∏´-
bienie i refleksj´.

Tak wi´c, wierzàc, ˝e nasze zamys∏y si´ powiodà, oddajemy Paƒstwu pierwszy zeszyt „Roz-
praw”, liczàc, ˝e znajdzie on uznanie Czytelników.

Redakcja
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Uwagi wst´pne
W ostatnich latach obserwujemy szczególnie dynamiczny rozwój ubezpieczeƒ odpowiedzial-

noÊci cywilnej, co powoduje coraz wi´ksze zainteresowanie wskazanà problematykà, w szcze-
gólnoÊci zakresem udzielanej przez ubezpieczyciela ochrony. Praktyka ubezpieczeniowa dowo-
dzi, ˝e wzrost ÊwiadomoÊci osób poszkodowanych znacznie cz´Êciej wyst´pujàcych z ˝àdaniem
naprawienia wyrzàdzonej szkody oraz podnoszàcych coraz wy˝sze roszczenia mo˝e – w kon-
kretnym stanie faktycznym – doprowadziç do wyczerpania zastrze˝onego w umowie limitu su-
my gwarancyjnej. Dlatego przedstawiciele nauki prawa wiele uwagi poÊwi´cajà obecnie nie
tylko tym postanowieniom, które okreÊlajà przedmiotowe czy czasowe ograniczenia odpowie-
dzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, ale te˝ kwotowe granice ochrony ubezpieczeniowej. Kwestia
dopuszczalnoÊci modyfikacji górnej granicy odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela w czasie trwa-
nia umowy, rozpatrywana na gruncie poszczególnych typów ubezpieczeƒ, najwi´cej wàtpliwo-
Êci rodzi na tle ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej. Cechà charakterystycznà ubezpieczeƒ
tego typu jest bowiem powstanie, z chwilà zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego, trójstronnego
stosunku prawnego pomi´dzy ubezpieczycielem, ubezpieczajàcym i poszkodowanym. Istnienie
tego powiàzania powoduje, ˝e podmiotem faktycznie uprawnionym z umowy ubezpieczenia
OC jest poszkodowany, czyli osoba trzecia spoza stosunku umownego. Dodatkowo we wskaza-
nych ubezpieczeniach bardzo cz´sto mamy do czynienia ze szkodà na osobie, która z natury
rzeczy ma charakter ewolucyjny, jej zakres oraz rozmiar mogà si´ pog∏´biaç, co z kolei mo˝e
prowadziç do powstania nieprzewidzianych kosztów czy wydatków. W pozosta∏ych ubezpiecze-
niach majàtkowych wysokoÊç sumy ubezpieczenia winna odpowiadaç wartoÊci ubezpieczenio-
wej, a tego rodzaju zale˝noÊç w znacznym stopniu niweluje negatywne dla poszkodowanego
skutki. Poza tym poszkodowanym jest tutaj sam ubezpieczajàcy, który w ka˝dym czasie mo˝e
wystàpiç do swojego kontrahenta z ˝àdaniem podwy˝szenia sumy ubezpieczenia. 

Niezale˝nie od poczynionych uwag nale˝y zauwa˝yç, ˝e w ubezpieczeniach OC – w przeci-
wieƒstwie do ubezpieczeƒ osobowych, nie wydaje si´ mo˝liwe podwy˝szenie sumy gwarancyj-
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Klauzula rebus sic stantibus a podwy˝szenie sumy gwarancyjnej
w ubezpieczeniach odpowiedzialnoÊci cywilnej
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Eugeniusz Kowalewski
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nej na podstawie przepisów o waloryzacji sàdowej. Warunkiem koniecznym zastosowania art.
3581 § 3 k.c. jest bowiem istnienie zobowiàzania pieni´˝nego sensu stricto, którego przedmio-
tem od chwili jego powstania jest okreÊlona suma pieni´˝na. W ubezpieczeniach OC Êwiadcze-
nie zak∏adu ubezpieczeƒ polega na zwolnieniu ubezpieczajàcego od obowiàzku wyp∏aty po-
szkodowanemu odszkodowania.1 Âwiadczenie tego podmiotu jako Êwiadczeniem in natura
nale˝y do zobowiàzaƒ pieni´˝nych sensu largo, nazywanych te˝ zobowiàzaniami niepieni´˝-
nymi ze Êwiadczeniem pieni´˝nym.2

NiedopuszczalnoÊç zmiany wysokoÊci sumy gwarancyjnej wed∏ug zasad waloryzacji sàdo-
wej doprowadzi∏a do wyraênego zainteresowania praktyki ubezpieczeniowej klauzulà rebus
sic stantibus. W orzecznictwie sàdów polskich omawiana kwestia pojawi∏a si´ dwukrotnie:
w uchwale SN z 31.05.1994 r.3 oraz w uchwale(7) SN z 29.12.1994 r.4 W obu tych orzeczeniach
Sàd Najwy˝szy dopuszcza mo˝liwoÊç podwy˝szenia wysokoÊci sumy gwarancyjnej w ubezpie-
czeniach OC na podstawie art. 3571 k.c., chocia˝ czyni to w sposób niezmiernie ostro˝ny, pod-
kreÊlajàc, i˝ klauzula rebus sic stantibus stanowi wyjàtek od zasady pacta sunt servanda; wy-
jàtek, który nabiera „szczególnej ostroÊci w obr´bie stosunków ubezpieczeniowych”. Skoro
jednak ustawodawca nie wprowadzi∏ ˝adnych ograniczeƒ w odniesieniu do umowy ubezpie-
czenia, w tym umowy ubezpieczenia OC, to brak takiego ograniczenia nale˝y interpretowaç
jako wyraz jego woli, aby problematyk´ omawianej klauzuli pozostawiç ocenie sàdów.5 Ocena
ta winna byç dokonywana in casu, co jednak – przyznaje SN – stwarza niebezpieczeƒstwo
braku jednolitoÊci rozstrzygni´ç. W ka˝dym razie nie mo˝na wprowadziç w tej mierze jakie-
gokolwiek automatyzmu, zawsze bioràc pod uwag´ zarówno fakultatywny charakter przepi-
su, jak i specyfik´ umowy ubezpieczenia.6 Powo∏ane orzeczenia spotka∏y si´ ze zdecydowanà
krytykà ze strony przedstawicieli doktryny.7 Ramy niniejszego artyku∏u nie pozwalajà na
przytoczenie wszystkich argumentów. Mo˝na je podsumowaç, cytujàc wypowiedê A. Szpuna-
ra, wed∏ug którego „niepodobna wr´cz uznaç, aby dopuszczalne by∏o stosowanie art. 3571 k.c.
w celu podwy˝szenia górnej granicy odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela”.8 Takie za∏o˝enie po-
zwoli∏oby na poddanie rewizji sàdowej wszystkich umów zawieranych w toku transformacji
gospodarczej9. Poza tym stanowisko wyra˝one przez Sàd Najwy˝szy podwa˝a zasady rzàdzà-
ce ubezpieczeniami odpowiedzialnoÊci cywilnej i wprowadza w istocie dowolnoÊç przy okre-

8

1 Zob. wyrok Sàdu Apelacyjnego w Bia∏ymstoku z 9.10.2003 r., OSAB 2004, z. 1, s. 3. Por. wyrok Sàdu Najwy˝szego
z 15.09.2004 r., LEX 146326.
2 W literaturze – szczególnie niemieckiej – pojawi∏a si´ koncepcja, ˝e Êwiadczenie ubezpieczyciela z tytu∏u umowy
ubezpieczenia OC polega na zwolnieniu ubezpieczajàcego z d∏ugu odszkodowawczego wobec poszkodowanej osoby
trzeciej. Zatem z punktu widzenia korzystajàcego z ochrony, czyli ubezpieczajàcego, trudno jest w ogóle mówiç
o Êwiadczeniu pieni´˝nym, gdy˝ ubezpieczyciel mo˝e go zwolniç z d∏ugu w ró˝ny sposób i przy u˝yciu ró˝nych Êrod-
ków prawnych (np. potràcenie wierzytelnoÊci wzajemnej, przej´cie d∏ugu, ...). Szeroko na ten temat – zob. E. Kowa-
lewski, Teoretyczny model Êwiadczenia ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach odpowiedzialnoÊci cywilnej, AUNC,
Prawo XXVIII, nr 205, Toruƒ 1990, s. 123 i nast.
3 OSN 1994, nr 12, poz. 237.
4 OSN 1995, nr 4, poz. 55.
5 PodkreÊlenia wymaga, ˝e SN dopuÊci∏ mo˝liwoÊç zastosowania art. 3571 k.c. do wszystkich ubezpieczeƒ OC zarów-
no obowiàzkowych, jak i dobrowolnych, chocia˝ w tym ostatnim przypadku idea ochrony osób poszkodowanych jest
znacznie s∏absza. 
6 Na marginesie nale˝y zauwa˝yç, ˝e SN we wczeÊniejszej uchwale z 26.11.1991 r. (OSP 1992, nr 7-8, poz. 170) dopu-
Êci∏ mo˝liwoÊç zastosowania art. 3571 k.c. tak˝e do umowy ubezpieczenia mienia. 
7 Trzy glosy do uchwa∏y z 26 listopada 1991 r., A. Szpunar, PiP 1992, z. 12, s. 113; Adam Brzozowski, PiP 1992, z. 12, s.
117, a tak˝e M. Nesterowicz, PS 1993, nr 7-8, s. 81; Zob. te˝ g∏osy A. Szpunara do uchwa∏y z 31 maja 1994 r., PA 1995,
nr 3, s. 73 i do uchwa∏y z 29.12.1994 r., PiP 1995, z. 7, s. 95 i nast.
8 A. Szpunar, glosa do uchwa∏y SN z 31 maja 1994 r., op. cit., s.76.



Êlaniu wysokoÊci Êwiadczenia ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia ma charakter loso-
wy i nie mo˝e byç traktowana na równi z innymi umowami zobowiàzujàcymi. Uzupe∏nia t´
myÊl M. Nesterowicz wskazujàc, ˝e ani we wczeÊniejszej judykaturze na tle art. 269 kodeksu
zobowiàzaƒ, zarówno przedwojennej jak i powojennej ani w prawie porównawczym, nie ma
˝adnego orzeczenia, w którym do umów ubezpieczenia zastosowanoby omawianà instytucj´.10

Pomimo wyraênej krytyki ze strony przedstawicieli piÊmiennictwa prawniczego w Êrodowi-
sku ubezpieczeniowym coraz cz´Êciej mo˝na spotkaç opini´, i˝ górna granica odpowiedzial-
noÊci ubezpieczyciela w ubezpieczeniach OC mo˝e ulec podwy˝szeniu w oparciu o zasady art.
3571 k.c. Z góry nale˝y zaznaczyç, ˝e zasygnalizowane zagadnienie powstaje przede wszyst-
kim na gruncie obowiàzkowych ubezpieczeƒ OC, w których zasadnicze znaczenie odgrywa
idea ochrony osób poszkodowanych. Idea ta jest obecnie tak silna, ˝e na dalszy plan usuwa
nie tylko usprawiedliwiony interes zak∏adu ubezpieczeƒ, ale tak˝e interes ubezpieczajàcego
jako drugiej strony stosunku ubezpieczenia. Bioràc pod uwag´ funkcje ubezpieczenia OC
ustawodawca w kolejnych aktach prawnych modyfikuje kwot´ minimalnej sumy gwarancyj-
nej dla danego rodzaju ubezpieczenia, dostosowujàc jej wysokoÊç do potrzeb wspó∏czesnego
obrotu oraz uwzgl´dniajàc spadek si∏y nabywczej pieniàdza. Dlatego celem niniejszych roz-
wa˝aƒ jest ustalenie, czy w sytuacji, gdy dzia∏ania podj´te przez ustawodawc´ oka˝à si´ nie-
wystarczajàce i okreÊlona w przepisach prawa minimalna suma gwarancyjna ulegnie wyczer-
paniu, mo˝liwe jest odwo∏anie si´ przez poszkodowanego do zasad klauzuli rebus sic
stantibus.

Charakter prawny oraz przes∏anki klauzuli rebus sic stantibus
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e wprowadzony do kodeksu cywilnego nowelà z 28 lipca 1990 r. 11

art. 3571 k.c. ma charakter wyjàtkowy. Przepis ten mo˝e byç stosowany tylko w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja umowy w jej pierwotnym kszta∏cie prowadzi∏aby
do nies∏usznych rezultatów, w szczególnoÊci wyrzàdzi∏aby szkod´ jednej ze stron lub przyspo-
rzy∏aby nieuzasadnionà korzyÊç drugiej.12 Takie zapatrywanie zosta∏o wyra˝one w piÊmiennic-
twie prawniczym, w którym do niedawna wyraênie przeciwstawiano klauzul´ rebus sic stan-
tibus zasadzie pacta sunt servanda. Dowodzono, ˝e strony – zawierajàc umow´ w konkretnych
okolicznoÊciach – milczàco zak∏adajà, ˝e warunki towarzyszàce nawiàzaniu stosunku prawne-
go nie ulegnà w przysz∏oÊci zmianie.13 Dopuszczajàc mo˝liwoÊç modyfikacji przez sàd treÊci
konkretnej umowy równoczeÊnie wskazywano, ˝e regulacja z art. 3571 k.c. stanowi wyjàtek od
ogólnej zasady i w konsekwencji nie ma charakteru nadrz´dnego.14 Wprost przeciwnie klauzu-
la rebus sic stantibus musi byç tak rozumiana, aby przez zaznaczenie jej szczególnego charak-

9

9 W glosie do uchwa∏y SN z 26.11.1994 r. (PiP 1992, nr 12, s. 113) czytamy zresztà wiele krytycznych uwag typu: „sta-
nowisko SN jest dla mnie zupe∏nym zaskoczeniem”, „w rozumowaniu SN ∏atwo dostrzec wewn´trzne sprzecznoÊci”,
„przecieram oczy ze zdumienia, gdy czytam, ˝e sàd I instancji przyzna∏ powodowi kwot´ znacznie wy˝szà od sumy
ubezpieczenia” itd. 
10 M. Nesterowicz, glosa do uchwa∏y SN z 26.11.1991 r., PS 1993, nr 7-8, s. 84.
11 DzU nr 55, poz. 321. Klauzula rebus sic stantibus obowiàzywa∏a tak˝e pod rzàdami kodeksu zobowiàzaƒ z 1933 r.
Zgodnie z treÊcià art. 269 k.c. – gdyby z powodu nadzwyczajnych wypadków jak: wojny, zarazy, zupe∏nego nieurodza-
ju i innych kl´sk ˝ywio∏owych, Êwiadczenie by∏o po∏àczone z nadmiernymi trudnoÊciami lub grozi∏oby jednej ze stron
ra˝àcà stratà, czego strony nie mog∏y przewidzieç przy zawarciu umowy, sàd mo˝e, jeÊli uzna to za konieczne wed∏ug
zasad dobrej wiary, po rozwa˝eniu interesów obu stron, oznaczyç sposób wykonania, wysokoÊç Êwiadczenia lub nawet
rozwiàzaç umow´.
12 Z. Radwaƒski, Zobowiàzania – cz´Êç ogólna, Warszawa 1995, s. 239. Por. E. Drozd, glosa do postanowienia SN
z 26.11.1992 r., OSP 1993, s. 510.
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teru podkreÊla∏a wag´ dotrzymywania i wykonywania zobowiàzaƒ.15 Zbyt szerokie i liberalne
stosowanie art. 3571 k.c. mo˝e prowadziç do podwa˝enia pewnoÊci prawa „w imi´ doÊç nie-
uchwytnych zasad s∏usznoÊci.”16 Zdaniem T. WiÊniewskiego klauzula rebus sic stantibus sta-
nowi nawet swoistà „klap´ bezpieczeƒstwa”, sprowadzajàc pacta sunt servanda do rozsàdnych
granic.17 Jednolite stanowisko doktryny prawa upowa˝nia do wniosku, ˝e art. 3571 k.c. nie
mo˝na interpretowaç rozszerzajàco, przeciwnie – hipotez´ tego przepisu nale˝y ujmowaç Êci-
Êle. Aby klauzula rebus sic stantibus mog∏a byç zastosowana muszà byç spe∏nione nast´pujà-
ce warunki:

1. Materialnoprawne przes∏anki art. 3571 k.c., mianowicie:
❑ po zawarciu umowy, ale przed wykonaniem zobowiàzania nastàpi∏a nadzwyczajna zmia-

na stosunków, 
❑ strony nie przewidywa∏y wp∏ywu nadzwyczajnej zmiany stosunków na ∏àczàce ich zobo-

wiàzanie.
2. Przes∏anki formalnoprawne, polegajàce na okreÊleniu skutków czy te˝ warunków spe∏nie
nia przes∏anek materialnoprawnych, czyli:
❑ istnienie zobowiàzania umownego w niezmienionej postaci prowadzi∏oby do nadmiernych

trudnoÊci w spe∏nieniu Êwiadczenia lub grozi∏oby ra˝àcà stratà jednej ze stron,
❑ zmiana wysokoÊci Êwiadczenia lub sposobu wykonania zobowiàzania mo˝e byç dokonana

dopiero po rozwa˝eniu interesów stron, zgodnie z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
Przeanalizujmy w/w wymogi klauzuli rebus sic stantibus oraz ich spe∏nienie na gruncie

ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej.

Przes∏anki zastosowania art. 3571 k.c. a ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci 
cywilnej

Niezb´dnym warunkiem zastosowania klauzuli rebus sic stantibus jest nadzwyczajna zmia-
na stosunków. Ustawodawca nie sprecyzowa∏ ˝adnego ze wskazanych terminów. W literaturze
przedmiotu przyjmuje si´, ˝e „zmiana” oznacza zastàpienie dotychczasowego stanu rzeczy
czymÊ innym lub wymian´ na coÊ innego (nowego).18 Wed∏ug wi´kszoÊci êróde∏ leksykalnych
pod poj´ciem „nadzwyczajny” rozumie si´: rzadko wyst´pujàcy, niebywa∏y, wyjàtkowy, wywo-
∏any niezwyk∏ymi okolicznoÊciami. W celu zilustrowania nadzwyczajnej zmiany stosunków –
jako konkretne przyk∏ady uzasadniajàce zastosowanie art. 3571 k.c. – podaje si´ zazwyczaj ta-
kie okolicznoÊci jak: dzia∏anie si∏ przyrody, w szczególnoÊci d∏ugotrwa∏e susze, powodzie, po-
˝ary, gwa∏towne wichury, opady Êniegu, ale tak˝e epidemie czy szczególnie g∏´bokie, gwa∏tow-
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13 Na temat pierwszych koncepcji uzasadniajàcych mo˝liwoÊç modyfikacji umowy przez sàd (m.in. teorii sprawiedli-
woÊci, si∏y wy˝szej, nadu˝ycia prawa czy wspólnej woli stron) zob. A. Brzozowski, Wp∏yw zmiany okolicznoÊci na zo-
bowiàzania w prawie polskim (na tle prawa niektórych paƒstw obcych), Warszawa 1992, s. 34 i nast.
14 T. WiÊniewski, (w:) Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi´ga trzecia – zobowiàzania, Warszawa 1996, s. 28. Zda-
niem A. Szpunara relacja jest przeciwna: zasada pacta sunt servanda ma znaczenie nadrz´dne, art. 3571 k.c. stanowi
wyjàtek od tej ogólnej zasady; A. Szpunar, glosa do uchwa∏y SN z 31 maja 1994 r., PA 1995, nr 3, s.76.
15 J. Skàpski, Wp∏yw zmiany stosunków za zobowiàzania, (w:) Studia z prawa zobowiàzaƒ, Warszawa – Poznaƒ 1979,
s. 313.
16 A. Szpunar, glosa do uchwa∏y SN z 31 maja 1994 r., op. cit., s.75.
17 T. WiÊniewski, (w:) Komentarz do kodeksu cywilnego, Ks. trzecia – Zobowiàzania, T. I, Wydawnictwo Prawnicze
Warszawa 1996, s. 28. 
18 Podanej kwalifikacji „zmiany” mo˝na dokonaç przez okreÊlenie: przedmiotu, którego ona dotyczy lub charakteru
(istoty) zmian zob. na ten temat A. Brzozowski, Wp∏yw zmiany okolicznoÊci na zobowiàzania w prawie polskim, War-
szawa 1992, s. 186. 



ne, cz´sto rewolucyjne zmiany gospodarcze (np. zasadnicze zmiany stawek celnych lub podat-
kowych). W ka˝dym razie nadzwyczajna zmiana stosunków powinna mieç charakter obiek-
tywny, w sposób nie budzàcy wàtpliwoÊci przeci´tnego obserwatora. JednoczeÊnie musi ona
pozostawaç w odpowiedniej relacji do indywidualnie oznaczonego zobowiàzania, chocia˝ mo˝e
mieç t∏o zarówno przyrodnicze, jak i spo∏eczne.19 Przy tak restryktywnym uj´ciu trudno uznaç
nowelizacj´ stanu prawnego jako nadzwyczajnà zmian´ stosunków. W warunkach polskich
zmiana stanu prawnego w konkretnej dziedzinie nie jest czymÊ wyjàtkowym. Wr´cz przeciw-
nie, od poczàtku lat 90. rodzime ustawodawstwo cechuje szereg transformacji zarówno ustro-
jowych, jak i prawnych, dostosowujàcych rozwiàzania prawa polskiego do potrzeb wspó∏cze-
snego obrotu oraz wymogów stawianych paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europejskiej.
Wyrazem tego procesu sà m.in. cz´ste nowelizacje przepisów wykonawczych odnoszàcych si´
do obowiàzkowych ubezpieczeƒ OC. Tytu∏em przyk∏adu w zakresie obowiàzkowych ubezpie-
czeƒ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych rozporzàdzenia Ministra Finansów regulujàce
ten rodzaj ubezpieczenia modyfikowane by∏y wielokrotnie – od poczàtku funkcjonowania
klauzuli rebus sic stantibus20 do chwili wejÊcia w ˝ycie tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych
– wydane zosta∏y trzy takie rozporzàdzenia: rozporzàdzenie MF z 18 grudnia 1990 r.,21 rozpo-
rzàdzenie MF z 9 grudnia 1992 r.,22 rozporzàdzenie MF z 24 marca 2000 r.23 W obecnie obowià-
zujàcym stanie prawnym odpowiednie regulacje zosta∏y wprowadzone do ustawy z 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 36).24 Do ka˝dego kolejnego aktu
prawnego ustawodawca wprowadza∏ wy˝szà sum´ gwarancyjnà, uwzgl´dniajàc w ten sposób
negatywne skutki inflacji. Dlatego za nadzwyczajnà zmian´ stosunków nie mo˝na uznaç ani
odpowiednich nowelizacji stanu prawnego ani samej modyfikacji (podwy˝szenia) sumy gwa-
rancyjnej w odpowiednim przepisie prawa ani jej relacji do przeci´tnego wynagrodzenia
w okreÊlonym czasie.25 Spadek „wartoÊci nabywczej” wskazanej kwoty jest zjawiskiem typo-
wym i mieÊci si´ w granicach tzw. normalnego ryzyka kontraktowego. Obserwowane w ostat-
nich latach przejÊcie do gospodarki rynkowej jest procesem ciàg∏ym, którego nie mo˝na uznaç
za nadzwyczajnà zmian´ stosunków.26 Z pewnoÊcià na takà kwalifikacj´ nie zas∏uguje równie˝
spadek wartoÊci pieniàdza ani te˝ „wartoÊci nabywczej” sumy gwarancyjnej jako górnej gra-
nicy odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela. 

Obok „nadzwyczajnoÊci” zmiany stosunków ustawodawca wprowadzi∏ dodatkowy wymóg
„nieprzewidywalnoÊci” wp∏ywu zmiany okolicznoÊci na konkretne zobowiàzanie. Powo∏ane
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19 Z tego zapewne wzgl´du niektórzy autorzy proponujà, aby rozwa˝yç, czy nie by∏oby zasadne przyrównanie poj´cia
nadzwyczajnej zmiany stosunków do si∏y wy˝szej. Takie zapatrywanie wyrazi∏ Z. Gawlik, Klauzula rebus sic stanti-
bus w znowelizowanym kodeksie cywilnym, NP 1990, nr 10-12, s. 36.
20 Na marginesie mo˝na dodaç, ˝e przepisy odnoszàce si´ do obowiàzkowych ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej,
w tym ubezpieczeƒ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ulega∏y dosyç cz´stym nowelizacjom od poczàtku ich
funkcjonowania.
21 DzU 1990, nr 89, poz. 527.
22 DzU 1992, nr 96, poz. 475.
23 DzU 2000, nr 26, poz. 310.
24 DzU 2003, nr 124, poz. 1152 z póên. zm.
25 W niektórych pismach kierowanych do sàdów przez poszkodowanych lub ich pe∏nomocników podkreÊlana jest dys-
proporcja pomi´dzy iloÊcià (kwotà) przeci´tnych wynagrodzeƒ oraz wysokoÊcià sumy gwarancyjnej w konkretnych
ubezpieczeniach obowiàzkowych. Wydaje si´, ˝e powo∏ywanie si´ na tego rodzaju zale˝noÊç nie znajduje uzasadnienia
prawnego. Gdyby zamiarem ustawodawcy by∏o przeprowadzenie takiego porównania, podmiot ten dokona∏by jedne-
go ogólnego odniesienia, a nast´pnie „waloryzowa∏by” wysokoÊç sumy gwarancyjnej do ustalonego z góry kryterium.
26 A. Szpunar, glosa do uchwa∏y SN z 31 maja 1994 r., PA 1995, nr 3, s. 76-77.
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kryterium stawiane jest obu stronom stosunku obligacyjnego. Nie ma przy tym znaczenia, czy
strony mog∏y przewidzieç nadzwyczajnà zmian´ stosunków oraz jej wp∏yw na zobowiàzanie,
istotne jest, czy zawierajàc umow´ strony faktycznie takà zmian´ przewidywa∏y. Przes∏anki
ustawowe ∏àcznie rozpatrywane pozwalajà na odró˝nienie wspomnianego wczeÊniej normal-
nego ryzyka kontraktowego od „ryzyka nadzwyczajnego”, którego wystàpienie pozwala na in-
gerencj´ sàdu w ∏àczàcy strony stosunek prawny. Tymczasem do kanonów ubezpieczeƒ OC na-
le˝y stwierdzenie, ˝e ubezpieczyciel odpowiada tylko do wysokoÊci sumy gwarancyjnej
i trudno przyjàç, ˝e z faktu tego osoby nawiàzujàce stosunek ubezpieczenia lub odwo∏ujàce si´
do niego nie zdajà sobie sprawy. Podobnie jak nie mo˝na z góry zak∏adaç, ˝e strony nie by∏y
Êwiadome, i˝ na skutek wyczerpania sumy gwarancyjnej ustanie obowiàzek wyp∏aty Êwiadcze-
nia ubezpieczeniowego.

W konsekwencji nale˝y przyjàç, ˝e zmiana stanu prawnego, w tym wysokoÊci sumy gwa-
rancyjnej w wydawanych kolejno aktach wykonawczych nie stanowi nadzwyczajnej zmiany
stosunków, nie mo˝na te˝ uznaç, i˝ nadzwyczajnym zjawiskiem jest wyczerpanie si´ tej su-
my, czego strony nie mog∏y przewidzieç przy zawieraniu umowy. Przes∏anka pewnej „nad-
zwyczajnoÊci” zawarta jest w samej umowie ubezpieczenia, nie mo˝na jej zatem „dublo-
waç”.27

Gruntowna analiza treÊci art. 3571 k.c. dowodzi, ˝e w stosunku do umów ubezpieczenia od-
powiedzialnoÊci cywilnej nie zosta∏y spe∏nione nie tylko przes∏anki tego przepisu, ale te˝ wa-
runki jego zastosowania. Powo∏ana norma prawna – przy zmianie wysokoÊci lub sposobu spe∏-
nienia Êwiadczenia – nakazuje sàdowi uwzgl´dniç interes obu stron. PodkreÊla si´, ˝e sàd nie
mo˝e przerzuciç ci´˝aru wystàpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków niejako automatycz-
nie z jednej strony na drugà. Dlatego w razie sporu sàd powinien braç pod uwag´ wypadkowà
interesów wierzyciela i d∏u˝nika, w szczególnoÊci chroniàc jednego kontrahenta przed okre-
Êlonà strat´, nie mo˝e nara˝aç na takà w∏aÊnie strat´ drugiego. Wystàpienie przes∏anek klau-
zuli rebus sic stantibus w konkretnym przypadku mo˝e co najwy˝ej stanowiç punkt wyjÊcia
dla dalszej oceny, czy interes obu stron wymaga modyfikacji zobowiàzania i czy zasady wspó∏-
˝ycia spo∏ecznego przemawiajà za ingerencjà sàdu. Mo˝liwoÊç podwy˝szenia sumy gwarancyj-
nej do wysokoÊci okreÊlonej w obecnie obowiàzujàcym stanie prawnym stanowi∏oby klasyczny
przyk∏ad przerzucenia ci´˝aru ustawowych zmian z wierzyciela na d∏u˝nika. Warto w tym
miejscu przypomnieç stwierdzenie R. Longchampsa de Berie, który jeszcze pod rzàdami ko-
deksu zobowiàzaƒ wskazywa∏, ˝e przy stosowaniu klauzuli rebus sic stantibus nale˝y uchro-
niç si´ od „wszelkiej jednostronnoÊci, mylnie poj´temu humanitaryzmowi i robieniu dobro-
dziejstw jednej strony kosztem drugiej.”28

Rozwa˝ajàc mo˝liwoÊç podwy˝szenia ustalonej w umowie ubezpieczenia OC sumy gwaran-
cyjnej z punktu widzenia poszkodowanego, nale˝y zauwa˝yç, ˝e podmiot ten nie jest material-
nie legitymowany do tego rodzaju ˝àdania w Êwietle literalnego brzmienia art. 3571 k.c. Prze-
pis ten odwo∏uje si´ bowiem do oceny interesu stron umowy (umowy ubezpieczenia OC) i to
w∏aÊnie z punktu widzenia ich interesów, sàd jest w∏adny „oznaczyç” na nowo wysokoÊç
Êwiadczenia, a w szczególnoÊci zmieniç jego wysokoÊç. Tymczasem osoba poszkodowana (wie-
rzyciel, któremu przys∏uguje actio directa do zak∏adu ubezpieczeƒ) nie jest stronà umowy
ubezpieczenia; jest w kontekÊcie tej umowy osobà trzecià. Nawet jeÊli uznamy, ˝e w konkret-
nej sytuacji zastrze˝ona w umowie ubezpieczenia suma gwarancyjna – wskutek nadzwyczaj-
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27 M. Nesterowicz, glosa do uchwa∏y SN z 26 listopada 1991 r., PS 1993, nr 7-8, s. 84.
28 R. Longchamps de Berie, Uzasadnienie do kodeksu zobowiàzaƒ, Warszawa 1936, s. 426.



nej zmiany stosunków zaistnia∏ej po zawarciu tej umowy – istotnie „grozi” poszkodowanemu
ra˝àcà stratà, to tego rodzaju przes∏anka (interes innej osoby ni˝ strona) nie mieÊci si´ w hi-
potezie art. 3571 k.c. Skoro norma zawarta w tym przepisie stanowi odst´pstwo od zasady
ogólnej (pacta sunt servanta) to tego rodzaju wyjàtek – tak˝e w kwestii legitymacji – musi byç
interpretowany ÊciÊle, w myÊl zasady exceptiones non sunt extendendae.29

Zastrze˝enia wynikajàce z interpretacji art. 3571 k.c. oraz charakteru 
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej

Poza przytoczonymi motywami, znajdujàcymi oparcie w samych ju˝ przes∏ankach klauzu-
li rebus sic stantibus, przeciwko dopuszczalnoÊci stosowania art. 3571 k.c. do stosunków
ubezpieczeniowych przemawia szereg dodatkowych argumentów. Niektóre z nich zwiàzane
sà z wàtpliwoÊciami interpretacyjnymi, które wy∏aniajà si´ na tle omawianego przepisu; in-
ne – odnoszà si´ do samej ju˝ natury umowy ubezpieczenia. Nie mo˝na bowiem pominàç mil-
czeniem twierdzenia, ˝e przedmiotem modyfikacji sàdu jest – z regu∏y – konkretny stosunek
umowny. Mo˝liwoÊç zastosowania klauzuli rebus sic stantibus do zobowiàzaƒ pozaumow-
nych jest albo w ogóle kwestionowana30 albo przyjmowana w drodze ostro˝nej analogii.31 Li-
sta autorów wyraênie opowiadajàcych si´ przeciwko dopuszczalnoÊci stosowania klauzuli re-
bus sic stantibus do innych ni˝ umowne stosunków zobowiàzaniowych jest d∏uga, znajdziemy
na niej takich przedstawicieli doktryny jak: Z. Radwaƒski32, Z. Gawlik33, E. Drozd34, W. Roba-
czyƒski35, E. Niezbecka36 i A. Szumaƒski.37 Stanowisko wyra˝one przez powo∏anych autorów
∏àczy wspólne za∏o˝enie, które mo˝na wyraziç w nast´pujàcy sposób: skoro art. 3571 k.c. jest
wyjàtkiem to w zasadzie nie mo˝e byç stosowany w drodze analogii.38 Co ciekawe, pomimo
wyraênej niech´ci piÊmiennictwa prawniczego do wyk∏adni rozszerzajàcej art. 3571 k.c., do
przeciwnych wniosków dochodzi judykatura, która w dosyç szerokim zakresie dopuszcza ta-
kà mo˝liwoÊç.39

Za∏ó˝my tradycyjne zapatrywanie, ˝e art. 3571 k.c. ma zastosowanie tylko do zobowiàzaƒ
wynikajàcych z umowy.40 Ocena dopuszczalnoÊci podwy˝szenia wysokoÊci sumy gwarancyjnej
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29 Zob. L. Morawski, Wyk∏adnia w orzecznictwie sàdów – komentarz, Toruƒ 2002, s. 243-245 oraz s. 257 i nast.
30 Z. Gawlik, Klauzula rebus sic stantibus w znowelizowanym kodeksie cywilnym, NP 1990, nr 10-12, s. 12. Podobnie
W. Robaczyƒski, Powrót klauzuli rebus sic stantibus, Palestra 1991, nr 11-12, s. 12. 
31 A. Brzozowski, Kodeks cywilny – komentarz pod red. K. Pietrzykowskiego, T. I – zobowiàzania, C. H. Beck 1999, s.
758.
32 Z. Radwaƒski, Zobowiàzania – cz´Êç ogólna, C.H.Beck, Warszawa 1995, s. 240. 
33 Z. Gawlik, Klauzula..., op. cit., s. 39.
34 E. Drozd, glosa do postanowienia SN z 26.11.1992 r., OSP 1993, nr 11, s. 510 i nast.
35 W. Robaczyƒski, Sàdowa..., op. cit., s. 86.
36 E. Niezbecka, Wp∏yw nadzwyczajnej zmiany stosunków na uprawnienia z zakresu prawa spadkowego, Rejent 1992,
nr 1, s. 40 i nast.
37 A. Szumaƒski, Ochrona prawna strony umowy dotkni´tej skutkami zmiany okolicznoÊci (analiza prawnoporównaw-
cza), PiP 1994, nr 7-8, s. 232. Na uwag´ zas∏uguje fakt, i˝ w najnowszej doktrynie prawa wyra˝one zosta∏o równie˝
zapatrywanie, ˝e art. 3571 k.c. mo˝e byç stosowany do zobowiàzaƒ, które pierwotnie wywodzà si´ z umownych êró-
de∏. Zob. na ten temat, W. Robaczyƒski, Sàdowa..., op. cit., s. 86.
38 T. WiÊniewski, (w:) Komentarz..., op. cit., s. 29. Autor ten zauwa˝a, ˝e w zobowiàzaniach pozaumownych nigdy nie
mo˝e byç spe∏niona przes∏anka art. 3571 k.c. w postaci wp∏ywu nadzwyczajnej zmiany stosunków na zobowiàzanie. 
39 Tak SN w postanowieniu z 26.11.1992 r., OSP 1993, poz. 215, który podkreÊli∏, ˝e „nie jest wy∏àczone zastosowanie
art. 3571 k.c. w drodze analogii równie˝ do zobowiàzaƒ pozaumownych, w szczególnoÊci do zobowiàzaƒ spadkowych.”
Por. krytycznà glos´ E. Drozda. Zdaniem tego autora „czego nie uczyni∏ ustawodawca, próbuje zrobiç Sàd Najwy˝szy”
dopuszczajàc stosowanie art. 3571 k.c. do zobowiàzaƒ pozaumownych, E. Drozd, glosa do postanowienia z 26.11.1992 r.,
OSP 1993, s. 510. Por. orzeczenie SN z 26.11.1992 r., OSP 1993, nr 11, poz. 215.
40 W. Robaczyƒski, Sàdowa..., s. 83.
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w obowiàzkowych ubezpieczeniach odpowiedzialnoÊci cywilnej jest wówczas co najmniej dys-
kusyjna. Pomijajàc kwestie charakteru actio directa, nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e suma gwaran-
cyjna okreÊlana jest przez ustawodawc´, a wi´c tym samym wy∏àczona jest ze swobody woli
stron.41 Chocia˝ okreÊlona odpowiednimi przepisami górna granica odpowiedzialnoÊci ubez-
pieczyciela ma charakter sumy minimalnej, jej wysokoÊç – w zasadzie – zostaje powtórzona
w ka˝dej umowie ubezpieczenia, do której si´ odnosi. Nawet w takim przypadku, gdy uznamy,
˝e kwestia sumy gwarancyjnej nale˝y do postanowieƒ umownych, trzeba mieç na uwadze, ˝e
przyznane poszkodowanemu roszczenie bezpoÊrednie swoje êród∏o znajduje expressis verbis
w przepisach prawa (art. 822 k.c., art. 19 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG
i PBUK). JednoczeÊnie zagwarantowane poszkodowanemu uprawnienie pozostaje w Êcis∏ej
zale˝noÊci z zakresem przyznanej przez ubezpieczyciela ochrony. Actio directa jest wi´c spe-
cyficznà figurà prawnà, której nie da si´ zakwalifikowaç do tradycyjnej konstrukcji roszczenia
deliktowego lub kontraktowego.42 Rozpatrywana na p∏aszczyênie odpowiedzialnoÊci gwaran-
cyjno – repartycyjnej nabiera cech specyficznych, stanowiàc odr´bne roszczenie prawnoubez-
pieczeniowe.43 W praktyce ubezpieczyciel b´dzie ponosi∏ odpowiedzialnoÊç tylko wtedy i tylko
w takim zakresie, w jakim odpowiedzialnoÊç za szkod´ ponosi ubezpieczony sprawca, ale
w granicach przedmiotowych, kwotowych czy czasowych przyznanej ochrony. Przyj´cie kla-
sycznego uj´cia, zgodnie z którym mo˝liwoÊç powo∏ania si´ na klauzul´ rebus sic stantibus
przys∏uguje jedynie stronom konkretnej umowy (które nie przewidywa∏y wp∏ywu nadzwyczaj-
nej zmiany stosunków na ich zobowiàzanie przy zawieraniu tej umowy) powoduje, ˝e legity-
macja poszkodowanego do wystàpienia z ˝àdaniem zmiany wysokoÊci Êwiadczenia wydaje si´
dosyç sporna.44

Trzeba tez pami´taç o tym, ˝e wyp∏acane poszkodowanemu Êwiadczenie, niezale˝nie od tego
czy przybiera ono postaç odszkodowania, zadoÊçuczynienia czy renty, de facto zostaje przyzna-
ne tej osobie w celu naprawienia szkody wyrzàdzonej przez ubezpieczonego sprawc´ szkody.
JeÊli spe∏nione zostanà przes∏anki odpowiedzialnoÊci deliktowej roszczenia poszkodowanego
znajdujà oparcie w odpowiednim przepisie ustawy – art. 444 – 448 k.c. W ten sposób wype∏-
nienie dyspozycji art. 3571 k.c. mo˝e budziç uzasadnione zastrze˝enia, zarówno przyznane po-
szkodowanemu roszczenie bezpoÊrednie, jak i wyp∏acone na jego rzecz Êwiadczenie, wynika
bowiem ze êróde∏ pozaumownych. 

Zgodnie ze stanowiskiem przewa˝ajàcym w doktrynie prawa cywilnego zmiana treÊci sto-
sunku obligacyjnego na ˝àdanie wierzyciela w oparciu o art. 3571 k.c. nie jest mo˝liwa po
spe∏nieniu Êwiadczenia.45 Analogiczne zapatrywanie zosta∏o wyra˝one w orzecznictwie sà-
dów polskich.46 Nie mo˝na modyfikowaç stosunku zobowiàzaniowego, który ju˝ nie istnieje.
Tymczasem z chwilà wyczerpania sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach OC odpowiedzial-
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41 OczywiÊcie w tym znaczeniu, ˝e strony konkretnej umowy ubezpieczenia OC nie mogà wprowadziç do ∏àczàcego je
stosunku prawnego sumy gwarancyjnej w kwocie ni˝szej ni˝ przewidziana przez ustawodawc´.
42 M. Serwach, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych – komentarz, Zakamycze 2005, s. 659
i nast.
43 E. Kowalewski, Ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej, funkcje i przemiany, Toruƒ 1981, s. 184-185.
44 Na marginesie mo˝na zauwa˝yç, ˝e w sytuacji, gdy z roszczeniem o zmian´ wysokoÊci sumy gwarancyjnej na pod-
stawie klauzuli rebus sic stantibus wystàpi ubezpieczajàcy jako strona umowy ubezpieczenia OC, sporne wydaje si´,
czy podwy˝szenie Êwiadczenia ubezpieczyciela mia∏oby na celu interes obu stron i pozostawa∏oby w zgodzie z zasada-
mi wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
45 A. Szpunar, glosa do uchwa∏y SN z 31.12.1994, PA 1995, nr 3, s. 74.
46 Wyrok SN z 7.03.1993 r., I CR 5/93 (nie publ.) oraz wyrok SN z 9.04.2003 r., LEX nr 78890; zob. na ten temat E.
Skowroƒska, Klauzula rebus sic stantibus. Sàdowa waloryzacja Êwiadczeƒ pieni´˝nych – w orzecznictwie Sàdu Naj-
wy˝szego, PS 1994, nr 7-8, s. 66.



noÊç ubezpieczyciela wygasa, jego Êwiadczenie zosta∏o bowiem wykonane w pe∏nym zakre-
sie. Dopuszczenie mo˝liwoÊci podwy˝szenia takiego Êwiadczenia prowadzi do przyj´cia od-
powiedzialnoÊci ubezpieczyciela o charakterze absolutnym, niezale˝nie od zakresu przyzna-
nej ochrony. Zak∏ad ubezpieczeƒ, który – z punktu widzenia prawa – nie ponosi ju˝
odpowiedzialnoÊci wobec poszkodowanego za szkod´ wyrzàdzonà przez ubezpieczonego
sprawc´, nigdy nie b´dzie mia∏ pewnoÊci, czy równoczeÊnie wygas∏ obowiàzek wyp∏aty
Êwiadczenia na rzecz osoby trzeciej, czy tez zostanie on reaktywowany i w jakiej wysokoÊci.

Na poparcie tezy, ˝e warunki klauzuli rebus sic stantibus na gruncie ubezpieczeƒ OC nie
zosta∏y spe∏nione mo˝na powo∏aç tak˝e szereg argumentów z zakresu prawa ubezpieczeƒ.
Jak powszechnie wiadomo, w literaturze przedmiotu sporne jest, czy umowa ubezpiecze-
nia nale˝y do kategorii umów wzajemnych i czy Êwiadczenie ubezpieczyciela polega na wy-
p∏acie okreÊlonej sumy pieni´˝nej czy te˝ na samym ju˝ ponoszeniu ryzyka.47 Niezale˝nie
od przyj´tego stanowiska, zak∏ad ubezpieczeƒ zawsze zobowiàzuje si´ spe∏niç okreÊlone
Êwiadczenie w razie zajÊcia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczajàcy zobowià-
zuje si´ zap∏aciç sk∏adk´. Próba zmiany wysokoÊci Êwiadczenia ubezpieczyciela mog∏aby
zatem prowadziç do zmiany wysokoÊci pobranej sk∏adki. Kwota nale˝nej sk∏adki zale˝y bo-
wiem od zakresu czy czasu przyznanej ochrony, ale tak˝e (a mo˝e przede wszystkim) od
wysokoÊci sumy gwarancyjnej. Na skutek zastosowania klauzuli rebus sic stantibus w obo-
wiàzkowych ubezpieczeniach OC odpowiedniemu przeliczeniu musia∏aby zatem ulec nie
tylko wysokoÊç sumy gwarancyjnej, ale w konsekwencji wysokoÊç sk∏adki ubezpieczenio-
wej. Troch´ przekornie mo˝na te˝ stwierdziç, ˝e skoro wymagana w treÊci art. 3571 k.c.
zmiana stosunków powinna prowadziç do zniweczenia pierwotnych kalkulacji stron sto-
sunku zobowiàzaniowego, to podwy˝szenie zobowiàzania ubezpieczyciela stanowi dla nie-
go takà nadzwyczajnà okolicznoÊç, której podmiot ten nie przewidywa∏ przy zawieraniu
umowy ubezpieczenia OC.

Analizujàc omawiane zagadnienie nale˝y mieç równie˝ na uwadze, ˝e dzia∏alnoÊç ubezpiecze-
niowa oparta jest na metodach statystyczno-matematycznych. AleatoryjnoÊç wyst´puje wpraw-
dzie indywidualnie w ka˝dym stosunku ubezpieczenia, ale w skali wielkich liczb zmniejsza si´
do tego stopnia, ˝e prawdopodobieƒstwo uzyskania odpowiedniego rachunku ekonomicznego
(przewaga funduszu uzyskanego ze sk∏adek nad globalnà kwotà wyp∏acanych Êwiadczeƒ) jest
bardzo wysokie i zbli˝a si´ do prawdopodobieƒstwa osiàgni´cia okreÊlonego rezultatu.48 Ubezpie-
czyciel pobiera sk∏adk´ stosownie do wysokoÊci sumy gwarancyjnej, która dopiero w skali wiel-
kich liczb zapewnia mu dodatni rachunek ekonomiczny oraz wyp∏acalnoÊç, jak˝e istotnà dla in-
nych uczestników obrotu. Masowe podwy˝szanie sum gwarancyjnych, a co za tym idzie
wysokoÊci Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych mo˝e prowadziç do podwa˝enia rachunku ekonomicz-
nego, a nawet upad∏oÊci tego podmiotu. Tego rodzaju zachwianie funduszu ubezpieczeniowego
– byç mo˝e bez wi´kszego wp∏ywu na sytuacj´ prawnà konkretnego poszkodowanego – z pewno-
Êcià nie jest w interesie pozosta∏ej grupy osób poszkodowanych czy ubezpieczonych. Jak s∏usz-
nie wskazywa∏ M. Nesterowicz ryzyko zmian muszà ponieÊç obie strony. „Ka˝dy zak∏ad ubezpie-
czeƒ ma równie˝ granice wyp∏acalnoÊci.”49
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47 A. Wàsiewicz, Umowa ubezpieczenia i jej charakter prawny, (w:) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, T. 1, Bran-
ta 1994, s. 74; Por. M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002, s. 41 i nast.
48 Uchwa∏a sk∏adu siedmiu s´dziów z 10 kwietnia 1992 r., OSN 1992, z. 7, poz. 121.
49 M. Nesterowicz, glosa do uchwa∏y z 26.11.1991 r., op. cit., s. 85.
50 DzU nr 124, poz. 1152 ze zm. Ustawa wesz∏a w ˝ycie z dniem 1-go stycznia 2004 r. (art. 163). Powo∏ana ustawa
w dalszym toku rozwa˝aƒ b´dzie nazywana ustawà o ubezpieczeniach obowiàzkowych.
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Ustawowa rewizja limitu sumy gwarancyjnej w obowiàzkowych ubezpieczeniach
OC jako problem intertemporalny

Od chwili zawarcia umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC do chwili, w której osoba po-
szkodowana zacznie realizowaç swoje roszczenia odszkodowawcze wobec ubezpieczyciela
sprawcy szkody up∏ywa cz´sto znaczny okres (nierzadko wieloletni). W okresie tym – jak to
ju˝ wczeÊniej podniesiono – mo˝e ulec zmianie wysokoÊç przewidzianej prawem minimalnej
sumy gwarancyjnej, niejako z woli samego ustawodawcy. Prawna specyfika tej sytuacji polega
jednak nie na tym, ˝e dochodzi do sàdowego (a wi´c uznaniowego) podwy˝szenia „umownej”
sumy gwarancyjnej na podstawie art. 3571 k.c., ile raczej problem podwy˝szenia tej sumy mo-
˝e byç wynikiem czasowego dzia∏ania (wejÊcia w ˝ycie) przepisów ustawy reglamentujàcych
wysokoÊç obowiàzujàcej minimalnej sumy gwarancyjnej. Wówczas pojawia si´ wiele istotnych
zagadnieƒ sprowadzajàcych si´ do czasowej oceny zakresu roszczeƒ poszkodowanego (actio di-
recta) dochodzonych od ubezpieczyciela sprawcy, z którym zawar∏ on umow´ obowiàzkowego
ubezpieczenia OC, w okresie, gdy obowiàzywa∏a ni˝sza suma gwarancyjna na mocy uchylone-
go ju˝ przepisu.

Rozwa˝my t´ sytuacj´ na kanwie obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, w którym – z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dn. 22.05.2003 r. o ubezpiecze-
niach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych50 – nastàpi∏o znaczne zwi´kszenie minimalnych sum gwa-
rancyjnych, dostosowanych przez t´ ustaw´ do standardów i limitów obowiàzujàcych w Unii
Europejskiej.51 Regulacje prawne ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów obowiàzujàce do dnia
wejÊcia w ˝ycie wymienionej ustawy52 – jak podkreÊlono we wczeÊniejszych rozwa˝aniach –
przewidywa∏y znacznie ni˝sze limity tzw. minimalnych sum gwarancyjnych53.

Je˝eli zatem oceniamy sytuacj´, w której sprawca wypadku komunikacyjnego zawar∏ umo-
w´ ubezpieczenia swojej odpowiedzialnoÊci cywilnej przed wejÊciem w ˝ycie ustawy o ubezpie-
czeniach obowiàzkowych (a wi´c przed dniem 01.01.2004 r.), a osoba przez niego poszkodowa-
na realizuje aktualnie swoje roszczenia odszkodowawcze wzgl´dem zak∏adu ubezpieczeƒ (na
zasadzie actio directa – zob. art. 19 ust. 1 powo∏anej ustawy), to powstaje pytanie, jaki jest obo-
wiàzujàcy limit odpowiedzialnoÊci takiego ubezpieczyciela – czy obowiàzuje limit ni˝szej su-
my, którà przewidziano w umowie ubezpieczenia (i od której naliczono sk∏adk´), czy te˝ mia-
rodajna jest minimalna suma gwarancyjna obowiàzujàca obecnie (de lege lata), a zatem
w czasie, kiedy poszkodowany realizuje swoje roszczenia odszkodowawcze w trybie actio di-
recta. W istocie chodzi tu o zagadnienie nazywane „autonomicznoÊcià” actio directa54. Nie ule-
ga wàtpliwoÊci, ˝e problem ten musi zostaç oceniony w kontekÊcie regu∏ intertemporalnych
zawartych w ustawie o ubezpieczeniach obowiàzkowych,55 albowiem minimalna suma gwaran-
cyjna zosta∏a wprowadzona (i podwy˝szona) mocà tej ustawy (art. 36). JednoczeÊnie powo∏a-
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51 Suma gwarancyjna nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ równowartoÊç: 1) przy szkodach na osobie – 1,5 mln euro w odniesie-
niu do jednego zdarzenia, bez wzgl´du na liczb´ poszkodowanych; 2) przy szkodach w mieniu – 300 tys. euro (zob.
art. 36 tej ustawy).
52 Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dn. 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem tych
pojazdów (DzU nr 26, poz. 310).
53 Zgodnie z § 10 ust. 4 wymienionego wy˝ej rozporzàdzenia minimalna suma gwarancyjna wynosi∏a równowartoÊç
600 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia (bez wzgl´du na liczb´ poszkodowanych osób).
54 Szerzej zagadnienie to zosta∏o przedstawione przez M. Serwach (w:) E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeƒ gospodar-
czych, wyd. trzecie, Bydgoszcz – Toruƒ 2006, s. 410-411.
55 Zob. art. 159 ust. 1-3 powo∏anej ustawy.



ny przepis prawa nie zawiera wyraênego zastrze˝enia, ˝e „nowa” suma gwarancyjna odnosi
si´ jedynie do umów ubezpieczenia zawartych po dniu wejÊcia jej w ˝ycie.

W interesujàcym nas zakresie ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych stanowi, ˝e „post´-
powania dotyczàce roszczeƒ odszkodowawczych wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy toczà si´ wed∏ug przepisów dotychczasowych” (art. 159 ust. 1).

Powy˝sza regu∏a rozstrzyga zatem omawianà tu kwesti´ w odniesieniu do roszczeƒ odszko-
dowawczych dochodzonych w trybie actio directa o ile zosta∏y one podniesione (zg∏oszone)56

przed datà wejÊcia w ˝ycie omawianej ustawy, czyli przed 1 stycznia 2004 r. W takich sytu-
acjach poszkodowani mogà realizowaç roszczenia odszkodowawcze wobec zak∏adu ubezpie-
czeƒ jedynie w granicach sumy gwarancyjnej przewidzianej w zawartej przez ubezpieczonego
sprawc´ umowie ubezpieczenia OC. OkolicznoÊç, ˝e roszczenia te b´dà dochodzone, realizowa-
ne i oceniane aktualnie (czyli po wejÊciu w ˝ycie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych
wprowadzajà wy˝sze sumy gwarancyjne) jest tu bez znaczenia.

O wiele istotniejszy problem (zw∏aszcza z punktu widzenia praktyki zak∏adów ubezpieczeƒ)
dotyczy jednak tych przypadków, w których roszczenia odszkodowawcze osób poszkodowa-
nych zacznà byç dochodzone w trybie actio directa po dacie wejÊcia w ˝ycie wspomnianej usta-
wy, lecz wynikaç b´dà z tytu∏u wypadków (zdarzeƒ) zaistnia∏ych przed tà datà, a wi´c w cza-
sie kiedy sprawca zawar∏ umow´ ubezpieczenia na ni˝sze – obowiàzujàce wówczas –
minimalne sumy gwarancyjne. Sytuacje takie wyst´pujà (i d∏ugo jeszcze b´dà mia∏y miejsce)
z uwagi na stosunkowo d∏ugie terminy przedawnienia cywilnoprawnych roszczeƒ odszkodo-
wawczych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych57.

Z regu∏y interpretacyjnej a contrario wynika∏oby, ˝e w takich sytuacjach obowiàzywaç b´dà
przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, lege non distinguente dotyczyç to b´dzie tak-
˝e ustawowo przewidzianych limitów minimalnych sum gwarancyjnych (art. 36). Dojdzie wów-
czas do prze∏amania zasady akcesoryjnoÊci actio directa, czyli do sytuacji w której poszkodowane-
mu przys∏ugiwaç b´dzie wi´ksza ochrona (w zakresie jej kwotowych limitów) ani˝eli – wynikajàca
z zawartej umowy ubezpieczenia OC – ochrona przyznana samemu sprawcy szkody (ubezpieczo-
nemu). Powstaje tu bardzo wa˝ki problem co do tego, kto ma ponieÊç finansowe ryzyko tej swo-
istej „rewizji” sumy gwarancyjnej; zak∏ad ubezpieczeƒ czy ubezpieczajàcy? Trzeba pami´taç, ˝e –
jeÊli opowiedzieç si´ za wzajemnoÊcià umowy ubezpieczenia58 – zap∏acona przez ubezpieczajàcego
sk∏adka zosta∏a skalkulowana i wyliczona od ni˝szej sumy gwarancyjnej; a wi´c od znacznie ni˝-
szego (z punktu widzenia ubezpieczyciela) ryzyka „przyj´tego” do ubezpieczenia.

Opisywany wy˝ej przypadek automatycznej „rewizji” przewidzianej w umowie minimalnej su-
my gwarancyjnej, aczkolwiek z pewnoÊcià uzasadniony z punktu widzenia ochrony poszkodowa-
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56 Na marginesie nale˝y zauwa˝yç, ˝e poj´cie „wszcz´cie post´powania” dotyczàcego roszczeƒ odszkodowawczych jest
wieloznaczne i budzi ró˝nego rodzaju wàtpliwoÊci. W szczególnoÊci nie wiadomo, czy chodzi o wszcz´cie sàdowego po-
st´powania spornego, czy te˝ jakiegokolwiek innego, np. tzw. post´powania likwidacyjnego przed danym zak∏adem
ubezpieczeƒ, Wydaje si´, ˝e poj´cie to nale˝y rozumieç szeroko, tak jak ujmuje je przepis art. 14 ust. 1-5 omawianej
ustawy. Tak rozumiane post´powanie rozpoczyna si´ od dnia z∏o˝enia przez poszkodowanego lub uprawnionego za-
wiadomienia o szkodzie (art. 14 ust. 1). Zatem zg∏oszenie roszczenia odszkodowawczego do sprawcy szkody (ubezpie-
czonego) nie b´dzie równoznaczne ze wszcz´ciem post´powania w rozumieniu przepisu intertemporalnego ustawy
(art. 159 ust. 1).
57 Dla wi´kszoÊci roszczeƒ obowiàzywaç b´dzie co do zasady termin 3-letni, ale biegnàcy od dnia, w którym poszkodo-
wany dowiedzia∏ si´ o szkodzie i osobie obowiàzanej do jej naprawienia (art. 442 § 1 k.c.). Niektóre jednak roszczenia
b´dà si´ przedawniaç dopiero z up∏ywem 10-letniego terminu (art. 442 § 2 k.c.).
58 Zob. M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002, s. 41-42. Por. jednak kontrowersje w tej kwestii – E. Kowa-
lewski, Prawo ubezpieczeƒ... op. cit., s. 235 oraz s. 238.
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nych (ofiar wypadków) mo˝e spowodowaç powa˝ne perturbacje finansowe dla zak∏adów ubez-
pieczeƒ, które w momencie zawierania umów ubezpieczenia OC w okresie przed 01.01.2004 r.,
przedstawionej tu sytuacji (drastycznego zwi´kszenia ryzyka ich odpowiedzialnoÊci cywilnej) nie
bra∏y pod uwag´ i nie mog∏y ryzyka tego wówczas zrównowa˝yç adekwatnà kalkulacjà sk∏adek.

Jedno jest pewne, a mianowicie to, ˝e regu∏y intertemporalne zawarte w ustawie o ubez-
pieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 163 w zw. z art. 159) zasygnalizowanych tu proble-
mów nie rozwiàza∏y. Na marginesie trzeba dodaç, ˝e problemy te sà aktualne nie tylko w ob-
szarze ubezpieczeƒ komunikacyjnych, ale tak˝e w obszarze wszystkich obowiàzkowych ubez-
pieczeƒ OC, w których nast´powa∏y (i nast´powaç b´dà w przysz∏oÊci) ustawowe
reglamentacje minimalnych sum ubezpieczenia. Wydaje si´, i˝ optymalnym rozwiàzaniem
by∏aby nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych (zw∏aszcza jej art. 159) w kie-
runku sprecyzowania re˝imu prawnego intertemporalnych stosunków ubezpieczeniowych,
w szczególnoÊci w zakresie obowiàzujàcych (z punktu widzenia poszkodowanych) kwotowych
limitów dla dochodzonych przez nich od ubezpieczycieli w drodze actio directa roszczeƒ.

Wydaje si´ równie˝, ˝e w opisanych tu sytuacjach ustawa ta powinna przyznaç ubezpieczy-
cielom prawo do zwrotnego dochodzenia od ubezpieczajàcych (ubezpieczonych) w trybie tzw.
regresu szczególnego wyp∏aconych poszkodowanym odszkodowaƒ w takim zakresie, w jakim
odszkodowania te b´dà przewy˝szaç limity sum gwarancyjnych, zawarte w umowach ubezpie-
czenia – zawartych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy (01.01.2004 r.).

Tylko takie rozwiàzanie pogodzi interesy poszkodowanych z interesami stron umowy ubez-
pieczenia (czyli ubezpieczajàcego i jego ubezpieczyciela), a jednoczeÊnie nie nastàpi zachwia-
nie wzajemnego charakteru umowy ubezpieczenia i petryfikacja naczelnej zasady zobowià-
zaƒ umownych pacta sunt servanda. Dodatkowà zaletà by∏oby wyeliminowanie potrzeby
uciekania si´ przez sàdy do kodeksowej klauzuli rebus sic stantibus (art. 3571 k.c.), jako je-
dynego Êrodka prowadzàcego do zwi´kszania (urealniania) przewidzianych we wczeÊniej za-
wartych umowach ubezpieczenia OC limitów sum gwarancyjnych, co jak podkreÊlano w ni-
niejszym artykule, wywo∏uje wiele powa˝nych zastrze˝eƒ dogmatycznych, a tak˝e
teoretyczno-ubezpieczeniowych.

Wnioski
Na zakoƒczenie nale˝y zauwa˝yç, ˝e odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela jako odpowiedzial-

noÊç o charakterze akcesoryjnym z istoty swej powinna „uzupe∏niaç” odpowiedzialnoÊç ubez-
pieczonego sprawcy szkody. OczywiÊcie w obowiàzkowych ubezpieczeniach OC podstawowe
znaczenie nabiera wspomniana wczeÊniej zasada ochrony poszkodowanego. Z tej ogólnej za-
sady, czy nawet bardziej z pewnego postulatu, nie mo˝na jednak wyciàgaç wniosku o ca∏ko-
witym przesuni´ciu ci´˝aru naprawienia szkody ze sprawcy szkody na jego ubezpieczyciela
i rozszerzenie granic tej odpowiedzialnoÊci poprzez zastosowanie przepisu o charakterze wy-
jàtkowym (art. 3571 k.c.). Wyczerpanie sumy gwarancyjnej nie stoi na przeszkodzie docho-
dzenia przez poszkodowanego pozosta∏ej cz´Êci Êwiadczenia od ubezpieczonego sprawcy, któ-
ry przez wiele lat nie ponosi∏ materialnych skutków wyrzàdzonej przez siebie szkody.

dr MMaa∏∏ggoorrzzaattaa  SSeerrwwaacchh, Katedra Prawa Cywilnego Wydzia∏u Prawa i Administracji, Uniwersytet ¸ódzki
prof. dr hab. EEuuggeenniiuusszz  KKoowwaalleewwsskkii, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Mi´dzynarodowego Obrotu
Gospodarczego, Uniwersytet Miko∏aja Kopernika w Toruniu
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Summary of the article

The rebus sic stantibus clause and raising the value of a warranty
amount in civil liability insurance

There often is a considerable period of time between the Civil Liability Insurance Contract
coming to life and a situation in which a victim puts forward their claim concerning the
damages caused by a person insured. During this period the value of the so-called Warranty
Amount set by the parties may change. In such case there appear many questions as to the
scope of the claims of the victim, who realises actio directa while there is a higher Warranty
Amount in comparison to the day on which the Civil Liability Insurance Contract
commenced. In addition to that, when there is a group of victims or when the only victim
receives a high indemnification during a longer period of time, the Warranty Amount may run
out. People connected with insurance have been searching for a solution to such a problem
and the fact that the Warranty Amount can not be changed according to the court valorisation
rules has been drawing attention to the rebus sic stantibus clause.

The subject of the article is the admissibility of utilizing the rebus sic stantibus clause in
order to raise the Warranty Amount. The detailed analysis presents the character and the
grounds for art. 357 of the Civil Code against the rules and the function of civil liability
insurance.
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Przyjmijmy, ˝e ÊwiadomoÊç ubezpieczeniowa to wiedza i umiej´tnoÊci pozwalajàce racjonalnie
skorzystaç z ochrony ubezpieczeniowej, czyli w konsekwencji wykazaç stosownà przezornoÊç
ubezpieczeniowà. O koniecznoÊci upowszechnienia tej wiedzy i tych umiej´tnoÊci nie ma co si´
przekonywaç, jeÊli ma ona zadecydowaç o wykazywaniu przez Polaków wy˝szego stopnia prze-
zornoÊci ubezpieczeniowej. Powstaje jednak pytanie, jakie cechy ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej
wymagajà szczególnego wyeksponowania, jakie z nich sà najistotniejsze dla przynajmniej dosta-
tecznego zrozumienia przez tzw. Kowalskiego zastosowania metody ubezpieczenia w zarzàdzaniu
ryzykiem?

W odpowiedzi na to pytanie nale˝y – jak si´ wydaje – wymieniç przede wszystkim pi´ç zakre-
sów wiedzy i umiej´tnoÊci, dotyczàcych:

❑ kategorii ryzyka,
❑ funkcji ochronnej ubezpieczenia,
❑ wspólnoty ryzyka,
❑ ogólnych warunków ubezpieczenia,
❑ doubezpieczenia.
Spróbujmy te zakresy wiedzy i umiej´tnoÊci krótko opisaç, zwracajàc uwag´ na sprawy zasad-

nicze dla praktycznego zrozumienia metody ubezpieczenia w zarzàdzaniu ryzykami spo∏ecznymi,
a wi´c tymi, które zagra˝ajà zasobom gospodarstwa domowego1.

Z ka˝dà aktywnoÊcià ˝yciowà wià˝e si´ – mniej lub bardziej widoczne – nara˝enie na ryzyko oraz
– mniej lub bardziej Êwiadome – podejmowanie ryzyka. Najogólniej mówiàc, ryzyka2 po prostu ist-
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Tadeusz Szumlicz

Atrybuty ÊwiadomoÊci i przezornoÊci ubezpieczeniowej

1 Za ryzyko spo∏eczne uznajemy zagro˝enie zdarzeniem, którego zaistnienie spowoduje strat´ w posiadanych lub spo-
dziewanych zasobach gospodarstwa domowego. Zob. wi´cej: T. Szumlicz, Ubezpieczenie spo∏eczne – teoria dla prak-
tyki, Bydgoszcz-Warszawa, Oficyna Wydawnicza Branta, s. 73-81. 
2 U˝ywanie terminu „ryzyko” w liczbie mnogiej – mimo zastrze˝eƒ j´zykoznawców – wydaje si´ uzasadnione ze wzgl´-
du na odmiennoÊç zagro˝eƒ i ró˝norodnoÊç zdarzeƒ przez nie wywo∏ywanych.
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niejà – towarzyszà nam, otaczajà nas – stanowiàc o zagro˝eniach pojawiajàcych si´ w postaci zda-
rzeƒ losowych, czy to w naszym ˝yciu osobistym, rodzinnym i spo∏ecznym, czy te˝ w naszej pracy
zawodowej i dzia∏alnoÊci gospodarczej. Problem polega jednak na tym, ˝e z ∏atwoÊcià wymieniamy
i opisujemy sytuacje „ryzykowne”, ale ryzyko na ogó∏ traktujemy jako coÊ, co mo˝e wystàpiç, a nie
jako coÊ realnego, co po prostu istnieje. Uto˝samianie ryzyka ze zdarzeniem losowym powoduje nie-
stety obni˝anie stopnia przezornoÊci ubezpieczeniowej, ˝eby nie powiedzieç lekcewa˝enie ryzyk.
W Polsce mo˝na te˝ odnotowaç fakt powszechnego niedostrzegania niektórych ryzyk; mamy do czy-
nienia z „niedocenianiem” ryzyk i ich pasywnym zatrzymaniem, choçby tak wa˝nego ryzyka, jakim
jest odpowiedzialnoÊç cywilna w ˝yciu prywatnym. ZZrroozzuummiieenniiee  kkaatteeggoorriiii  rryyzzyykkaa  jjeesstt  bbeezz  wwààttppiieenniiaa
ppiieerrwwoottnnyymm  wwaarruunnkkiieemm  wwzzrroossttuu  ppoozziioommuu  ÊÊwwiiaaddoommooÊÊccii  ii pprrzzeezzoorrnnooÊÊccii  uubbeezzppiieecczzeenniioowweejj.

Ryzyko to zagro˝enie zdarzeniem, którego zaistnienie spowoduje strat´ w zasobach. Zagro˝e-
nie stratà obejmuje podmioty ekonomiczne, a takim jest te˝ gospodarstwo domowe. Strata mo˝e
dotyczyç zasobów posiadanych, czyli tych znajdujàcych si´ w dyspozycji gospodarstwa domowego,
albo te˝ – zasobów spodziewanych, czyli byç uto˝samiana z brakiem oczekiwanych korzyÊci (np.
wynagrodzenia czy dochodu, w zwiàzku z utratà zatrudnienia, chorobà, niezdolnoÊcià do pracy,
bezrobociem, Êmiercià ˝ywiciela). Wprawdzie chodzi w tym przypadku o powa˝ne zagro˝enie bie-
˝àcego interesu majàtkowego gospodarstwa domowego, ale potencjalne zagro˝enie mo˝e nie wy-
stàpiç, a wtedy mo˝emy si´ spotkaç nawet z tak absurdalnym stwierdzeniem, jak to, ˝e „tyle lat
p∏ac´ sk∏adki, a jeszcze ani razu nie skorzysta∏em z ubezpieczenia”. Wiadomo, ˝e tzw. ryzyko czy-
ste, którego unikni´cie nie przysparza korzyÊci materialnych, ale zaistnienie, w postaci konkret-
nego zdarzenia losowego, spowoduje strat´ w zasobach, stanowi podstawowà kategori´ rozwa˝aƒ
ubezpieczeniowych. Tymczasem ubezpieczenie cz´sto bywa uto˝samiane z inwestowaniem, ma-
jàcym przynieÊç jak najwi´ksze korzyÊci. Ubezpieczenie jest rzeczywiÊcie swoistà „inwestycjà”,
ale w zapewnienie bezpieczeƒstwa materialnego. Wydaje si´, ˝e do wyobraêni powinno najlepiej
przemawiaç popularne stwierdzenie, i˝ „ubezpieczenie jest zamianà wielkiej niepewnej straty na
ma∏à pewnà strat´”. ZZrroozzuummiieenniiee  ffuunnkkccjjii  oocchhrroonnnneejj  uubbeezzppiieecczzeenniiaa  ((jjaakkoo  sswwooiisstteejj  iinnwweessttyyccjjii
ww bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwoo))  ttrrzzeebbaa  uuzznnaaçç  zzaa  jjeeddeenn  zz nnaajjiissttoottnniieejjsszzyycchh  cczzyynnnniikkóóww  ppooddnniieessiieenniiaa  ssttooppnniiaa
pprrzzeezzoorrnnooÊÊccii  uubbeezzppiieecczzeenniioowweejj..

Ubezpieczenie polega oczywiÊcie na zorganizowaniu (i obs∏udze) wspólnoty ryzyka, której po-
wstanie pozwala na roz∏o˝enie na wielu jej cz∏onków, p∏acàcych odpowiednie sk∏adki na fundusz
ubezpieczeniowy, konsekwencji finansowych zaistnienia ryzyka i na pokrycie strat stosownymi
Êwiadczeniami. Podstawowym zadaniem ka˝dego zak∏adu ubezpieczeƒ (bez wzgl´du na jego sta-
tus: spó∏ka akcyjna czy towarzystwo ubezpieczeƒ wzajemnych) jest zatem zorganizowanie odpo-
wiednio licznej wspólnoty ryzyka. P∏acona przez cz∏onków wspólnoty ryzyka sk∏adka to z zasady
ekwiwalentny wk∏ad pieni´˝ny, wnoszony przez cz∏onków zorganizowanej wspólnoty ryzyka do
funduszu ubezpieczeniowego. Z funduszu tego sà kompensowane straty wynik∏e z okreÊlonych
zdarzeƒ losowych, doÊwiadczanych tylko przez niektórych cz∏onków tej wspólnoty. W tym miej-
scu warto choçby zasygnalizowaç, ̋ e redystrybucja ubezpieczeniowa – w odró˝nieniu od redystry-
bucji bud˝etowej – polega na finansowaniu przez wszystkich cz∏onków danej wspólnoty ryzyka
strat ponoszonych przez niektórych tylko jej cz∏onków, doÊwiadczajàcych zagro˝eƒ w rezultacie
konkretnych zdarzeƒ losowych. Mamy wtedy do czynienia ze swoistym „solidaryzmem ryzyka”
zamiast „solidaryzmem dochodowym” oraz swoistà „redystrybucjà losowà” zamiast „redystrybu-
cjà celowà, ukierunkowanà”). Trzeba zwróciç uwag´, ˝e takie myÊlenie odnoszàce si´ do wspól-
noty ryzyka nie znajduje jeszcze nale˝ytego wyeksponowania. ZZrroozzuummiieenniiee  zzaassaadd  ffuunnkkccjjoonnoowwaa--
nniiaa  uubbeezzppiieecczzeenniioowweejj  wwssppóóllnnoottyy  rryyzzyykkaa  ssttaannoowwii  zz ppeewwnnooÊÊcciiàà  ppooddssttaaww´́  wwiieeddzzyy  uubbeezzppiieecczzeenniioowweejj..

Jak wiadomo, ubezpieczenie polega na umowie adhezyjnej, w której jedna ze stron (ubezpiecza-
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jàcy) przyst´puje do warunków umowy zaproponowanych przez drugà stron´ (zak∏ad ubezpie-
czeƒ). Ogólne warunki ubezpieczenia sà w zasadzie opisem oferowanego i kupowanego produktu
ubezpieczeniowego. AdhezyjnoÊç umowy ubezpieczenia jest jakby teoretycznym uzasadnieniem
koniecznoÊci zapoznania si´ z ogólnymi warunkami ubezpieczenia przed podpisaniem umowy
ubezpieczenia, poniewa˝ tych warunków ubezpieczajàcy nie wspó∏tworzy. Praktyczne uzasad-
nienie – wynika z zawartych w nich ograniczeniach i wy∏àczeniach odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ, które mogà mieç charakter przedmiotowy, podmiotowy czy te˝ sytuacyjny. Niestety
moja przekorna „definicja” mówiàca, ˝e „ogólne warunki ubezpieczenia to ksià˝eczka, której
ubezpieczajàcy nie czyta” nie odbiega od prawdy. „NieuchwytnoÊç przedmiotu sprzeda˝y” nie mo-
˝e jednak usprawiedliwiaç przys∏owiowego „kupowania kota w worku”, jeÊli mówimy o „zasadzie
realnoÊci ochrony ubezpieczeniowej”, która powinna polegaç równie˝ na tym, i˝ ubezpieczajàcy
ma pewnoÊç co do „okreÊlonych okolicznoÊci” uzasadniajàcych stosownà wyp∏at´ odszkodowania
lub Êwiadczenia3. ZnajomoÊç ogólnych warunków ubezpieczenia ma te˝ wyjàtkowe znaczenie dla
subiektywnego poczucia realnej ochrony ubezpieczeniowej. KoniecznoÊci zapoznania si´ z ogólny-
mi warunkami ubezpieczenia przed podj´ciem decyzji o skorzystaniu z ochrony ubezpieczeniowej
wydaje si´ zatem pozornie oczywista. Problem stanowi jednak ich „wyrazistoÊç”, ich „czytel-
noÊç”. Na temat zawi∏oÊci sformu∏owaƒ i niejasnoÊci zapisów stosowanych przez zak∏ady ubez-
pieczeƒ w ogólnych warunkach ubezpieczeƒ wypowiada∏y si´ wielokrotnie organizacje konsu-
menckie i Rzecznik Ubezpieczonych, zwracajàc uwag´, ˝e przypadki kupowania z∏ej ochrony
ubezpieczeniowej i niekorzystnej likwidacji szkód biorà si´ przede wszystkim z niezrozumia∏ych,
a nawet celowo wprowadzajàcych w b∏àd ogólnych warunków ubezpieczeƒ. Reakcja na to przed-
stawicieli zak∏adów ubezpieczeƒ polega raczej na lekcewa˝eniu problemu i t∏umaczeniu, ˝e umo-
wa ubezpieczenia musi byç z natury trudna, a liczba skarg klientów jest statystycznie znikoma.
Nie przypuszczam jednak, ˝e ubezpieczyciele naprawd´ nie dostrzegajà, ile z∏ego dla wizerunku
firmy i funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego oznaczajà przypadki kupowania bezsensownej
ochrony ubezpieczeniowej pod wp∏ywem mylàcych prezentacji produktu i pod naporem agresyw-
nego agenta. Program minimum w zakresie wyrazistoÊci ogólnych warunków ubezpieczenia, to
ich „przyjazna” forma, nie tyle nawet zach´cajàca do ich czytania, ile niezniech´cajàca do ich
przeczytania. Trzeba jednak mocno podkreÊliç, ̋ e zapoznanie si´ z ogólnymi warunkami ubezpie-
czenia wymaga znajomoÊci podstawowych konstrukcji ubezpieczeniowych, z których wywodzà si´
konkretne produkty ubezpieczeniowe. Bez tej znajomoÊci trudno sobie poradziç z du˝o bardziej
z∏o˝onà materià oferowanej ochrony ubezpieczeniowej. ZZrroozzuummiieenniiee  aaddhheezzyyjjnnooÊÊccii  uummoowwyy  uubbeezz--
ppiieecczzeenniiaa  ii ww∏∏aaÊÊcciiwwee  ooddcczzyyttaanniiee  ooggóóllnnyycchh  wwaarruunnkkóóww  uubbeezzppiieecczzeenniiaa  ppoozzwwaallaa  nnaa  rraaccjjoonnaallnnyy  wwyybbóórr
pprroodduukkttuu,,  ccoo  nniiee  ttyyllkkoo  pprrzzeessààddzzaa  oo ssttooppnniiuu  ppoossiiaaddaanneejj  ÊÊwwiiaaddoommooÊÊccii  uubbeezzppiieecczzeenniioowweejj,,  aallee  pprrzzeeddee
wwsszzyyssttkkiimm  uurreeaallnniiaa  wwyykkaazzyywwaannàà  pprrzzeezzoorrnnooÊÊçç  uubbeezzppiieecczzeenniioowwàà..

Szczególny problem w zakresie ochrony ubezpieczeniowej gospodarstw domowych stanowi „do-
ubezpieczenie”. Chodzi o to, ˝e gospodarstwa domowe korzystajà z organizowanego przez paƒ-
stwo systemu zabezpieczenia spo∏ecznego, który zapewnia im ustalony poziom bezpieczeƒstwa
socjalnego. Jednak˝e powszechne systemy zabezpieczenia spo∏ecznego majà na celu – o czym wie-
lokrotnie pisa∏em – zapewnienie obywatelom tylko podstawowego standardu bezpieczeƒstwa so-
cjalnego. O wy˝szy poziom zabezpieczenia – niezale˝nie od przyj´tego w danym kraju, niekiedy
wysokiego, standardu podstawowego – powinno zadbaç zainteresowane (rodzinne) gospodarstwo
domowe. Nale˝y zatem przyjàç tez´, ˝e gospodarstwo domowe zarzàdza swoimi ryzykami, z w∏a-
snej inicjatywy, w sytuacji istniejàcego systemu zabezpieczenia spo∏ecznego. 
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I tu trzeba koniecznie wyjaÊniç, ˝e w konstrukcjach systemu zabezpieczenia spo∏ecznego nale-
˝y dostrzegaç bardzo wa˝ny aspekt kompensacyjny. Chodzi o wielkoÊç straty i miarkowanie jej
kompensaty. Miarkowanie kompensaty polega na ustaleniu (1) zakresu pokrycia powsta∏ej stra-
ty przez Êwiadczenie (np. w przypadku Êmierci ˝ywiciela jego dochodu przez rent´ rodzinnà;
w przypadku bezrobocia utraconego wynagrodzenia przez zasi∏ek) oraz – co bardzo wa˝ne, a na
ogó∏ niedostrzegane – (2) zró˝nicowania zakresu kompensaty w zale˝noÊci od wielkoÊci straty. Co
warto zauwa˝yç, przy niektórych ryzykach, takich jak: Êmierç ˝ywiciela, utrata zdolnoÊci do pra-
cy, staroÊci (w starym systemie emerytalnym) mniejsza strata jest kompensowana w relatywnie
wi´kszym zakresie, a wi´ksza strata jest kompensowana w relatywnie mniejszym zakresie. Po-
woduje to, ˝e niektóre gospodarstwa domowe, te o niskich dochodach, majà zapewniany relatyw-
nie znaczàco wy˝szy poziom bezpieczeƒstwa, a inne – relatywnie znaczàco ni˝szy. W tym miejscu
powinniÊmy jednak zauwa˝yç, ˝e obecnie relatywnie obni˝a si´ oferowany standard bezpieczeƒ-
stwa socjalnego oraz niwelowane sà zró˝nicowania zakresu kompensaty w zale˝noÊci od wielko-
Êci straty.

Poniewa˝ w miar´ wzrostu zamo˝noÊci spo∏eczeƒstwa w ogóle i poszczególnych jego grup, sta-
le roÊnie po˝àdany poziom bezpieczeƒstwa socjalnego. Wyst´puje zatem swoisty mechanizm po-
szerzania si´ pola dla dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, wyznaczanego przez ró˝nic´ miedzy
standardem po˝àdanym a standardem zmienionym. Taka sytuacja mo˝e dotyczyç ró˝norodnych
ryzyk spo∏ecznych. Dodatkowa ochrona w przypadku wi´kszoÊci ryzyk dotyczàcych gospodarstw
domowych powinna mieç charakter ubezpieczenia. Przy czym problem doubezpieczenia wyst´pu-
je niezale˝nie od zastosowanych zasad (zaopatrzeniowych, ubezpieczeniowych, opiekuƒczych)
w konstrukcji bazowego systemu zabezpieczenia spo∏ecznego. W polityce spo∏ecznej niewàtpliwie
coraz wi´ksze znaczenie b´dà mia∏y te „prawdziwe” rozwiàzania ubezpieczeniowe, traktowane
jako doubezpieczenie do ochrony wynikajàcej z danego systemu zabezpieczenia spo∏ecznego.

Zmiany w konstrukcjach systemu zabezpieczenia spo∏ecznego powodujà, ˝e obiektywnie stale
poszerza si´ pole dla dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej. Jednak˝e ka˝de indywidualne roz-
szerzenie ochrony przez dodatkowe zabezpieczenie wià˝e si´ oczywiÊcie z ponoszeniem dodatko-
wych kosztów. Inaczej mówiàc, dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa jest mo˝liwa do uzyskania,
ale ju˝ na zasadach komercyjnych. Powstajà zatem dwa pytania, (1) do kogo realnie adresowana
jest dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa oraz (2) jaki powinien byç jej racjonalny dodatkowy za-
kres? Najogólniej mo˝na stwierdziç: im standard bezpieczeƒstwa wynikajàcy z systemu zabezpie-
czenia spo∏ecznego jest ni˝szy tym bardziej powinno wzrastaç zapotrzebowanie na prywatnà
ochron´ ubezpieczeniowà. Dostrzeganie koniecznoÊci zapewnienia prywatnej ochrony ubezpie-
czeniowej polega na zdawaniu sobie sprawy z tego, jakà ochron´ zapewnia danemu (rodzinnemu)
gospodarstwu domowemu system zabezpieczenia spo∏ecznego w sytuacji wystàpienia konkretne-
go ryzyka. Chodzi o to, ˝e o realnej ochronie decyduje ogólna zasada miarkowania kompensaty,
zak∏adajàca cz´Êciowe i nieproporcjonalne pokrywanie powsta∏ych strat. Zakres kompensaty wy-
ra˝ajà zró˝nicowane wskaêniki pokrycia (zastàpienia), okreÊlajàce stosunek Êwiadczenia do stra-
ty. Co jednak bardzo wa˝ne, ewentualne ró˝nicowanie stopnia kompensaty w zale˝noÊci od wiel-
koÊci poniesionej straty powoduje korzystanie z relatywnie wi´kszej albo relatywnie mniejszej
ochrony. Sà takie ryzyka, jak choroba, macierzyƒstwo (oba ryzyka w znaczeniu przejÊciowej nie-
mo˝noÊci wykonywania pracy), których skutki, czyli okresowa strata dochodu z pracy, sà kom-
pensowane w znacznym zakresie, a kompensata jest w zasadzie wprost proporcjonalna do ponie-
sionej straty. Sà natomiast takie ryzyka jak Êmierç ˝ywiciela i inwalidztwo, których skutki, czyli
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strata dochodu z pracy albo jego pomniejszenie, sà kompensowane w du˝o w´˝szym zakresie,
a wielkoÊç kompensaty zale˝y od wielkoÊci poniesionej straty: kompensata jest relatywnie wi´k-
sza przy mniejszej stracie (mniejszy utracony dochód z pracy) i relatywnie mniejsza przy wi´kszej
stracie (wi´kszy utracony dochód z pracy).

Powy˝szy wywód pozwala stwierdziç, ˝e zarzàdzanie ryzykami spo∏ecznymi z inicjatywy same-
go gospodarstwa domowego, zagro˝onego danymi ryzykami, powinno si´ ró˝niç w zale˝noÊci od
sytuacji materialnej tego gospodarstwa. Mo˝na powiedzieç, ˝e organizowany przez paƒstwo sys-
tem zabezpieczenia spo∏ecznego zapewnia na ogó∏ relatywnie wy˝szy standard bezpieczeƒstwa
socjalnego rodzinom (rodzinnym gospodarstwom domowym) o ni˝szym statusie materialnym.
Oznacza to, ˝e prywatne (komercyjne) ubezpieczenia sà adresowane przede wszystkim do gospo-
darstw domowych o wy˝szej (powiedzmy Êredniej) zamo˝noÊci, gdy˝ dla nich wystàpienie niektó-
rych ryzyk jest szczególnie dotkliwe materialnie, tak˝e z powodu zapewniania im przez system
zabezpieczenia spo∏ecznego znacznie ni˝szego poziomu bezpieczeƒstwa socjalnego, a wi´c rela-
tywnie wyraênie ni˝szej kompensaty powsta∏ych strat. Ponadto Êrednia zasobnoÊç tych w∏aÊnie
gospodarstw domowych pozwala na ponoszenie kosztów dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej.
Pozostaje jeszcze problem gospodarstw domowych najlepiej sytuowanych jako adresata oferty
ubezpieczeƒ. Mo˝na powiedzieç, ˝e gospodarstwa te majà co ubezpieczaç (posiadajà du˝e zasoby)
i w stosunku do potencjalnych strat ich zabezpieczenie spo∏eczne jest bardzo ma∏e, co w sumie
wskazywa∏oby na znaczny z ich strony popyt na ubezpieczenia. Trzeba jednak wziàç pod uwag´
i to, ˝e najbogatsze gospodarstwa domowe posiadajà z regu∏y znaczàce rezerwy w postaci ró˝nych
form oszcz´dnoÊci, które mogà uruchomiç w sytuacji poniesionych strat. Zdanie, ˝e „im standard
bezpieczeƒstwa wynikajàcy z systemu zabezpieczenia spo∏ecznego jest ni˝szy tym bardziej powin-
no wzrastaç zapotrzebowanie na prywatnà ochron´ ubezpieczeniowà” okazuje si´ wi´c ogólnie
prawdziwe, trzeba jednak pami´taç, ˝e zakres kompensaty strat (uzyskiwana realna ochrona)
w odniesieniu do poszczególnych gospodarstw domowych mo˝e si´ znaczàco ró˝niç. Obiektywnie
adresatem dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej sà niewàtpliwie gospodarstwa domowe o Êred-
nim i wy˝szym statusie zamo˝noÊci, pozwalajàcej ponieÊç koszty tej dodatkowej ochrony.

NNaa  zzrroozzuummiieenniiee  ddoouubbeezzppiieecczzeenniiaa  sskk∏∏aaddaa  ssii´́::  ((11))  ddoossttrrzzeeggaanniiee  pprrzzeezz  ggoossppooddaarrssttwwoo  ddoommoowwee  kkoo--
nniieecczznnooÊÊccii  zzaappeewwnniieenniiaa  ssoobbiiee  ddooddaattkkoowweejj  oocchhrroonnyy  uubbeezzppiieecczzeenniioowweejj;;  ((22))  ppoossiiaaddaanniiee  pprrzzeezz  cczz∏∏oonn--
kkóóww  ggoossppooddaarrssttwwaa  ddoommoowweeggoo  ÊÊwwiiaaddoommooÊÊccii  uubbeezzppiieecczzeenniioowweejj,,  ppoozzwwaallaajjààcceejj  rraaccjjoonnaallnniiee  sskkoorrzzyyssttaaçç
zz ddoosstt´́ppnneejj  ooffeerrttyy  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ;;  ((33))  wwyykkaazzyywwaanniiee  pprrzzeezz  cczz∏∏oonnkkóóww  ggoossppooddaarrssttwwaa  ddoommoowweeggoo  pprrzzee--
zzoorrnnooÊÊccii  uubbeezzppiieecczzeenniioowweejj,,  ÊÊwwiiaaddcczzààcceejj  oo sskk∏∏oonnnnooÊÊccii  ddoo  zzaacchhoowwaaƒƒ  pprroouubbeezzppiieecczzeenniioowwyycchh;;((44)) ddoo--
kkoonnaanniiee  oobbiieekkttyywwnneejj  oocceennyy  ssyyttuuaaccjjii  ffiinnaannssoowweejj  ggoossppooddaarrssttwwaa  ddoommoowweeggoo,,  uummoo˝̋lliiwwiiaajjààcceejj  eewweennttuu--
aallnnee  nnaabbyycciiee  ooddppoowwiieeddnniicchh  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ.. Niebagatelne znaczenie b´dzie mia∏a w tym zakresie
polityka ubezpieczeniowa paƒstwa, promujàca doubezpieczenie poprzez ró˝ne, g∏ównie podatko-
we zach´ty. Ten kierunek rozwoju rynku ubezpieczeniowego mo˝na nazwaç doubezpieczeniem
spo∏ecznym4. 

Wiedz´ i umiej´tnoÊci w dziedzinie ubezpieczeƒ powinny obejmowaç powszechne programy
edukacyjne. Sàdz´ jednak, ̋ e szczególnà rol´ w kszta∏towaniu ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej ma-
jà do odegrania g∏ówni aktorzy sceny ubezpieczeniowej. Powtórz´5, ˝e – po pierwsze – chodzi o ry-
nek ubezpieczeniowy nastawiony na zjednywanie (zdobywanie i utrzymanie) klientów poprzez
dzia∏ania edukacyjne, które mo˝na nazwaç aakkwwiizzyyccjjàà  pprrzzeezz  eedduukkaaccjj´́. Po drugie, chodzi o rynek
ubezpieczeniowy skutecznie „cywilizowany” przez powo∏ane do tego instytucje, jak: organ nadzo-
ru, rzecznika ubezpieczonych, co mo˝na nazwaç eedduukkaaccjjàà  ddllaa  aakkwwiizzyyccjjii. Po trzecie, wreszcie, cho-
dzi o rynek ubezpieczeniowy rzeczywiÊcie wspó∏kszta∏towany przez wymagajàcych, bo dysponu-
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jàcych wysokà ÊwiadomoÊcià ubezpieczeniowà, konsumentów, co mo˝na nazwaç ooggóóllnnàà  eedduukkaaccjjàà
uubbeezzppiieecczzeenniioowwàà (w kszta∏ceniu wyró˝nia si´ wiedz´ ogólnà, bez której nie da si´ posiàÊç wiedzy
specjalistycznej; w dziedzinie ubezpieczeƒ znajomoÊç metody ubezpieczenia w ogóle jest podsta-
wà zrozumienia proponowanych warunków ubezpieczenia).

Prof. dr hab. TTaaddeeuusszz  SSzzuummlliicczz, Kierownik Katedry Ubezpieczenia Spo∏ecznego Szko∏y G∏ównej Handlo-
wej w Warszawie.

Summary of the article

Atributes of insurance awareness and cautiousness
Insurance awareness is knowledge and skills that enable rational usage of insurance

protection. Needless to say, this kind of knowledge and skills ought to be spread and developed
if they are to make Poles more insurance-cautious. One question that arises is what features
of insurance awareness require special emphasis, which are the most important and which are
the most urgently needed to be understood by a layman if he is to use some form of insurance
in risk management?

In answering this question it seems necessary to enumerate five aspects of knowledge and
skills. These include (1) type of risk – this is the primary condition for increasing the level of
insurance awareness and cautiousness; (2) protective function of insurance as a kind of
investment in security; (3) risk community – this is the basis for knowledge about insurance;
(4) general terms of the insurance, the correct understanding of which allows to choose
a product rationally; (5) additional insurance – making household owners aware of the
necessity to get extra insurance protection, including an objective assessment of the financial
status and condition of the household.

The knowledge and skills needed for understanding and tackling insurance matters ought
to be spread and developed via general educational programs. A special role in developing the
insurance awareness should be played by the main players on the insurance market. What
this means is insurance market that aims at winning (attracting and retaining) customers
through educational activities that can be labelled as canvassing by means of education.
Furthermore, this means is insurance market that has successfully been ‘civilised’ by special
institutions, which can be referred to as education for canvassing. Finally, what this means is
insurance market that is actually shaped and formed by demanding and insurance-aware
customers, which can be called general insurance education. 
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Uwagi ogólne
Jak wiadomo, umowa ubezpieczenia powinna byç oparta na wzajemnym zaufaniu pomi´dzy

ubezpieczajàcym i ubezpieczycielem. Jednym z najistotniejszych elementów wchodzàcych
w sk∏ad owego stosunku zaufania jest bez wàtpienia trwa∏oÊç relacji mi´dzy stronami oraz to,
by ewentualna zmiana treÊci wzajemnych praw i obowiàzków opiera∏a si´ zawsze wy∏àcznie
na zgodnych oÊwiadczeniach obu podmiotów. Wszelki dyktat – zarówno dotyczàcy zakoƒcze-
nia stosunku ubezpieczenia, jak i zmiany jego treÊci, stanowi niewàtpliwie nadwàtlenie zaufa-
nia, a czasami niszczy je bezpowrotnie. 

Szczególna powinnoÊç dotyczàca ochrony dobrych wzajemnych relacji cià˝y na kontrahen-
cie silniejszym – zak∏adzie ubezpieczeƒ. To on powinien dbaç o to, by ochrona ubezpieczenio-
wa by∏a rzeczywiÊcie zapewnieniem pomocy w trudnych dla ubezpieczonego sytuacjach. Nie
do zaakceptowania jest stan, gdy ubezpieczyciel zapomina o koniecznoÊci budowania zaufania
wtedy, gdy tylko mog∏oby to godziç w jego interesy ekonomiczne. By praktykom takim zapo-
biegaç ustawodawca stworzy∏ szereg przepisów chroniàcych trwa∏oÊç stosunku prawnego
ubezpieczenia i zapobiegajàcym zmianie jego treÊci przez ubezpieczyciela. Pami´taç nale˝y
równie˝ o tym, ˝e te przepisy, które interpretowane mog∏yby byç w sposób rozmaity, t∏uma-
czyç nale˝y w duchu ochrony zaufania stron i ochrony sta∏oÊci ich relacji.

Ubezpieczenia majàtkowe
W ogólnych warunkach niektórych ubezpieczeƒ majàtkowych mo˝na odnaleêç postanowienia

o przys∏ugujàcym ubezpieczycielowi prawie wypowiedzenia umowy po zajÊciu wypadku ubezpie-
czeniowego. Jak sàdz´, najlepszym komentarzem do tego rodzaju klauzul sà s∏owa prof. dr. hab.
A.Wàsiewicza. Stwierdzi∏ on, ˝e takie zapisy w o.w.u. uznaç trzeba za nie znajdujàce ˝adnego
uzasadnienia, g∏´boko niesprawiedliwe, a nawet sprzeczne z zasadami rzetelnego obrotu1. Jest
tak w szczególnoÊci wówczas, gdy zak∏ad ubezpieczeƒ dokonuje wypowiedzenia umowy po zaj-
Êciu szkody cz´Êciowej i po wyp∏acie odszkodowania równego niewielkiemu zaledwie u∏amkowi
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sumy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa powinna w takiej sytuacji trwaç nadal – zastrze-
˝enie w o.w.u. mo˝liwoÊci wypowiedzenia umowy nie znajduje wi´c ˝adnego uzasadnienia. 

Mo˝na zasadnie twierdziç, ˝e zastrze˝enie w o.w.u. mo˝liwoÊci wypowiedzenia umowy ubez-
pieczenia majàtkowego przez ubezpieczyciela stoi w sprzecznoÊci z art. 816 § 2 k.c. Skoro wy-
jàtkowà prerogatywà ubezpieczyciela w razie drastycznego zwi´kszenia wypadku, jest odstà-
pienie od umowy (czy raczej: wypowiedzenie umowy), oznacza to, ˝e w przypadku, gdy nie
zachodzà okolicznoÊci opisane w art. 816 § 2 k.c. ubezpieczyciel nie mo˝e skorzystaç z przewi-
dzianego w tym przepisie uprawnienia.

Nale˝y dodaç, ˝e po wystàpieniu szkody cz´Êciowej i wypowiedzeniu umowy przez ubezpie-
czyciela, ubezpieczajàcy cz´sto pozbawiany jest (wed∏ug treÊci o.w.u.) prawa ˝àdania zwrotu
sk∏adki za okres, gdy nie by∏a Êwiadczona ochrona ubezpieczeniowa.

Mo˝e si´ wi´c zdarzyç, ˝e po niewielkiej st∏uczce, która nastàpi∏a kilka dni po zawarciu umo-
wy ubezpieczenia autocasco, zak∏ad ubezpieczeƒ (po wyp∏aceniu odszkodowania b´dàcego tyl-
ko niewielkim u∏amkiem sumy ubezpieczenia lub te˝ nawet po odmowie spe∏nienia Êwiadcze-
nia ubezpieczeniowego np. ze wzgl´du na niedope∏nienie powinnoÊci) wypowiada umow´
i odmawia zwrotu wp∏aconej przy zawieraniu ubezpieczenia sk∏adki za ca∏y rok. Ubezpiecza-
jàcy chcàc zawrzeç nowà umow´ musi si´ pogodziç z gorszymi warunkami ubezpieczenia
(wszak jest klientem „szkodowym”) i zap∏aciç po raz drugi za ten sam czas ochrony. 

Opisany przypadek oparty jest na postanowieniach o.w.u. kilku najwi´kszych polskich ubez-
pieczycieli. 

Ubezpieczenia osobowe (w szczególnoÊci na ˝ycie)
Prawdziwe problemy z wypowiadaniem umów ubezpieczenia rozpoczynajà si´ jednak dopie-

ro wówczas, gdy przedmiotem analizy stanà si´ ubezpieczenia na ˝ycie. 
Stosunki prawne wynikajàce z umów ubezpieczenia na ˝ycie majà ca∏kowicie odmiennà per-

spektyw´ czasowà niêli stosunki prawne ubezpieczeƒ majàtkowych czy te˝ ubezpieczeƒ na-
st´pstw nieszcz´Êliwych wypadków. Chodzi w nich zwykle o okresy wieloletnie, cz´sto zaÊ
o okres ca∏ego ˝ycia. 

JeÊli umowa ubezpieczenia na ˝ycie wskazuje termin koƒcowy Êwiadczenia ochrony ubez-
pieczeniowej, wówczas nie mo˝na mieç wàtpliwoÊci, ˝e umowa ma charakter terminowy. Roz-
wa˝enia wymaga charakter umowy na okres ca∏ego ˝ycia, gdy Êwiadczenie ochrony ubezpie-
czeniowej ustaje w chwili Êmierci osoby ubezpieczonej, która to Êmierç jest zarazem
wypadkiem ubezpieczeniowym. Czas trwania stosunku prawnego w takim przypadku nie jest
okreÊlony poprzez odniesienie si´ go do daty wygaÊni´cia tego˝ stosunku. Dlatego cz´sto uzna-
je si´, ˝e chodzi tu o umow´ zawartà na czas nieokreÊlony. Pami´taç jednak trzeba, ˝e równie˝
taka umowa ma charakter terminowy. 

BBrraakk  kkaalleennddaarrzzoowweeggoo  ookkrreeÊÊlleenniiaa  cchhwwiillii  wwyyggaaÊÊnnii´́cciiaa  ssttoossuunnkkuu  pprraawwnneeggoo  uubbeezzppiieecczzeenniiaa  nniiee
mmoo˝̋ee  bboowwiieemm  –– mmooiimm  zzddaanniieemm  ––  pprroowwaaddzziiçç  ddoo  uuzznnaanniiaa,,  ˝̋ee  cczzaass  ttrrwwaanniiaa  tteeggoo˝̋  ssttoossuunnkkuu  nniiee  zzoo--
ssttaa∏∏  ooggrraanniicczzoonnyy  ww ssppoossóóbb  ssttaannoowwcczzyy  ii ppeewwnnyy  –– ppoopprrzzeezz  wwsskkaazzaanniiee  pprrzzyysszz∏∏eeggoo,,  ppeewwnneeggoo  zzddaa--
rrzzeenniiaa  kk∏∏aaddààcceeggoo  kkrreess  tteemmuu  ssttoossuunnkkoowwii  –– ÊÊmmiieerrccii  oossoobbyy  uubbeezzppiieecczzoonneejj..

Nie wymaga uzasadnienia teza dotyczàca uznania stosunku prawnego ubezpieczenia na ˝ycie
za zobowiàzanie ciàg∏e2. Âwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ (ochrona ubezpieczeniowa) przybiera
bowiem postaç ciàg∏à3 – realizowana jest w pewnym okresie zwanym okresem ubezpieczenia.

JeÊli – jak to wy˝ej uczyniono i uzasadniono – uznaç, ˝e umowa ubezpieczenia na ˝ycie zawsze
ma charakter terminowy, to oczywistym jest, ˝e stosowanie przepisu art. 3651 k.c. jest wy∏àczone.
Ma to swój g∏´boki sens, gdy uwzgl´dni si´ racje, które stojà za regulacjà zawartà w art. 3651 k.c. 
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Pisano, ˝e powodem wprowadzenia art. 3651 k.c. jest uznanie przez ustawodawc´, ˝e niedo-
puszczalne sà wieczyste zobowiàzania, poniewa˝ uràga∏oby to konstytucyjnie zawarowanej
wolnoÊci cz∏owieka4. Umowy ubezpieczenia na ˝ycie nigdy nie wià˝à wieczyÊcie – zawsze bo-
wiem przewidziany jest w nich nieuchronny ich kres, którym jest bàdê to nadejÊcie okreÊlone-
go datà dnia bàdê te˝ – Êmierç osoby ubezpieczonej. Nie ma wi´c nigdy niebezpieczeƒstwa wie-
czystego zwiàzania stron w´z∏em obligacyjnym ubezpieczenia na ˝ycie.

˚adna ze stron umowy ubezpieczenia na ˝ycie nie mo˝e wi´c powo∏ywaç si´ na swoje prawo
wypowiedzenia umowy wynikajàce z treÊci art. 3651 k.c. i nie mo˝e skutecznie umowy wypo-
wiedzieç z tego powodu. Nie stanowi to problemu dla ubezpieczajàcego, któremu kodeks cy-
wilny przyznaje prawo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na ˝ycie w ka˝dym czasie (art.
830 § 1 k.c.). Jest to jednak istotne ograniczenie dla ubezpieczyciela, któremu ustawa nie gwa-
rantuje uprawnienia do zakoƒczenia stosunku prawnego.

W ˝adnym razie nie mo˝na interpretowaç art. 812 § 5 k.c. jako przepisu, który samoistnie
sprawia, ˝e wypowiadanie umów ubezpieczenia jest zawsze mo˝liwe, chyba ˝e w umowie za-
strze˝ono inaczej (i zastrze˝enie to obejmuje czas nie d∏u˝szy ni˝ dwa lata). Przepis ten odno-
si si´ bowiem do opisanego wy˝ej art. 3651 k.c. i stanowi w stosunku do niego regulacj´ szcze-
gólnà. Art. 812 § 5 k.c. w istocie mówi o tym, ˝e jeÊli wypowiedzenie umowy ubezpieczenia jest
co do zasady mo˝liwe (zgodnie z art. 3651 k.c.), wówczas mo˝na w drodze porozumienia stron
umowy ubezpieczenia mo˝liwoÊç t´ wy∏àczyç, na okres jednak nie d∏u˝szy ni˝ dwa lata. TreÊç
art. 812 § 5 k.c. nie mo˝e wi´c stanowiç argumentu dla twierdzenia o generalnej dopuszczal-
noÊci wypowiadania umów ubezpieczenia ograniczonej jedynie w wypadku przeciwnego poro-
zumienia stron.

Stosunki prawne ubezpieczenia na ˝ycie, w szczególnoÊci zaÊ ubezpieczenia na ca∏e ˝ycie ce-
chujà si´ wzrostem prawdopodobieƒstwa wypadku ubezpieczeniowego (w szczególnoÊci Êmier-
ci osoby ubezpieczonej) wraz z up∏ywem czasu. Rozk∏ad interesów stron umowy znaczàco ró˝-
ni si´ bezpoÊrednio po zawarciu umowy i w okresach póêniejszych. Z poczàtku, ubezpieczyciel
Êwiadczy ochron´ ubezpieczeniowà o stosunkowo niskiej intensywnoÊci zdeterminowanej ni-
skim prawdopodobieƒstwem Êmierci ubezpieczonego. Póêniej zaÊ, ochrona ubezpieczeniowa
staje si´ coraz bardziej intensywna – bowiem ubezpieczony jest coraz starszy i cz´sto cieszy
si´ du˝o gorszym zdrowiem niêli na poczàtku okresu ubezpieczenia. 

Nale˝y dostrzec, ˝e up∏yw czasu stawia ubezpieczyciela w pozycji coraz mniej korzystnej, bo-
wiem coraz bardziej prawdopodobne jest spe∏nienie przezeƒ Êwiadczenia ubezpieczeniowego
zastrze˝onego na wypadek Êmierci osoby ubezpieczonej. Owe pogorszenie si´ pozycji ekono-
micznej ubezpieczyciela (rozpatrywanej w kontekÊcie danego stosunku prawnego ubezpiecze-
nia na ˝ycie) jest jednak z góry za∏o˝one w chwili zawierania umowy. Celem spo∏eczno – go-
spodarczym (w rozumieniu art. 354 § 1 k.c.) ubezpieczenia na ˝ycie jest w∏aÊnie ochrona
interesów ubezpieczonego i wyznaczonych przez niego uposa˝onych w czasie, gdy wypadek
ubezpieczeniowy staje si´ coraz bardziej prawdopodobny. Cel ten realizuje si´ w pe∏ni nie
w chwili zawierania umowy i w okresie bezpoÊrednio po nim nast´pujàcym, lecz wiele lat póê-
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1 A. Wàsiewicz, Kilka uwag na tle funkcjonowania ogólnych warunków ubezpieczeƒ, Prawo Asekuracyjne 1998, nr 4,
s.6. 
2 Co do definicji zobowiàzania ciàg∏ego (trwa∏ego) – Zb.Radwaƒski, A.Olejniczak, Zobowiàzania – cz´Êç ogólna, War-
szawa 2005, s. 50-51. 
3 Por. Zb.Radwaƒski, J.Panowicz – Lipska, Zobowiàzania – cz´Êç szczegó∏owa, Warszawa 2005, s. 296.
4 Zb.Radwaƒski, A.Olejniczak, Zobowiàzania op.cit., s. 51.
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niej – na staroÊç, gdy wiek i zwi´kszona podatnoÊç na choroby mogà przyczyniç si´ do Êmier-
ci ubezpieczonego.

IImmmmaanneennttnnaa  cceecchhaa  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ  nnaa  ˝̋yycciiee,,  kkttóórràà  jjeesstt  wwzzrroosstt  pprraawwddooppooddoobbiieeƒƒssttwwaa  ÊÊmmiieerrccii
oossoobbyy  uubbeezzppiieecczzoonneejj  zz uupp∏∏yywweemm  cczzaassuu  jjeesstt  zzaassaaddnniicczzyymm  ppoowwooddeemm  iissttnniieenniiaa  rreegguullaaccjjii  pprraawwnnyycchh
cchhrroonniiààccyycchh  ssttoossuunneekk  pprraawwnnyy  uubbeezzppiieecczzeenniiaa  nnaa  ˝̋yycciiee  pprrzzeedd  jjeeggoo  zzaakkooƒƒcczzeenniieemm  wwbbrreeww  wwoollii
uubbeezzppiieecczzaajjààcceeggoo..  

Wy˝ej opisany cel ubezpieczeƒ na ˝ycie realizowany mo˝e byç skutecznie tylko przy posza-
nowaniu zasady prawnej ochrony trwa∏oÊci stosunku prawnego ubezpieczenia na ˝ycie. Cho-
dzi o udaremnienie dzia∏aƒ ubezpieczyciela nakierowanych na zakoƒczenie stosunku prawne-
go ubezpieczenia, nie zaÊ o wp∏ywanie na skutecznoÊç dzia∏aƒ ubezpieczajàcego (ten bowiem,
zgodnie z treÊcià art. 830 § 1 k.c., mo˝e wypowiedzieç umow´ w ka˝dym czasie). 

Zasada ochrony trwa∏oÊci stosunku prawnego ubezpieczenia na ˝ycie wyra˝ona zosta∏a
szczególnie dobitnie w dwóch przepisach kodeksu cywilnego: w art. 816 § 3 w zwiàzku z § 1
i 2 oraz w art. 830 k.c.

W art. 816 § 3 k.c. wy∏àczono stosowanie przepisów art. 816 § 1 i 2 k.c. do ubezpieczeƒ na
˝ycie. W ubezpieczeniach na ˝ycie zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku ubezpieczenio-
wego nie uprawnia wi´c ubezpieczyciela do zwi´kszenia sk∏adki (przed którym ubezpieczajà-
cy mo˝e broniç si´ poprzez odstàpienie od umowy). Co najistotniejsze, drastyczne nawet
zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku ubezpieczeniowego nie daje ubezpieczycielowi na
˝ycie uprawnienia do odstàpienia od umowy. Wzrost prawdopodobieƒstwa wypadku – jak ju˝
wskazano – jest wpisany w logik´ ubezpieczeƒ na ˝ycie. Ubezpieczyciel nie mo˝e wi´c skutecz-
nie uchyliç si´ od odpowiedzialnoÊci (poprzez odstàpienie od umowy jeszcze przed zajÊciem
wypadku ubezpieczeniowego) nawet wtedy, gdy prawdopodobieƒstwo wypadku osiàgn´∏o ju˝
poziom, który by∏by przezeƒ nieakceptowany przy zawieraniu umowy.

W kontekÊcie art. 816 § 3 k.c., przepis art. 830 k.c. powinien byç interpretowany jako przy-
znanie przez ustawodawc´ wy∏àcznego prawa wypowiedzenia umowy ubezpieczajàcemu i tym
samym pozbawienie prawa tego ubezpieczyciela. Skoro ubezpieczyciel nie mo˝e zakoƒczyç
stosunku prawnego nawet wtedy, gdy prawdopodobieƒstwo wypadku jest drastycznie wysokie,
to tym bardziej nie mo˝e uczyniç tego w innych sytuacjach. 

Rozstrzygni´cia wymaga kwestia dopuszczalnoÊci zastrze˝enia dla ubezpieczyciela umow-
nego prawa wypowiedzenia umowy. Konsekwentna realizacja zasady trwa∏oÊci stosunku
prawnego ubezpieczenia na ˝ycie prowadzi do zanegowania mo˝liwoÊci zamieszczenia w tre-
Êci umowy ubezpieczenia na ˝ycie (lub w treÊci ogólnych warunków ubezpieczenia na ˝ycie)
postanowieƒ zezwalajàcych na wypowiedzenie umowy przez ubezpieczyciela. Wydaje si´, ˝e
celem zagwarantowania prawid∏owej realizacji roszczeƒ ubezpieczonego lub uposa˝onego,
ubezpieczycielowi na ˝ycie pozostawiona powinna byç tylko jedna droga uchylenia si´ od spe∏-
nienia obcià˝ajàcych go Êwiadczeƒ – droga wyznaczona poprzez art. 3571 k.c. 

Nie powinno budziç wàtpliwoÊci twierdzenie, ˝e zmiana treÊci stosunku umownego o cha-
rakterze ciàg∏ym w czasie jego trwania nast´puje poprzez zawarcie mi´dzy stronami umowy,
której treÊcià jest pozbawienie mocy wià˝àcej postanowieƒ umowy pierwotnej i ustalenie no-
wych postanowieƒ umownych, które je zastàpià (w ca∏oÊci lub cz´Êci). Choç wi´c stosunek zo-
bowiàzaniowy zachowuje swojà to˝samoÊç, to jednak w istocie koƒczy si´ byt stosunku praw-
nego, którego êród∏em by∏a umowa pierwotna, zaÊ rozpoczyna si´ nowy stosunek prawny
ukszta∏towany przez postanowienia umowy zmieniajàcej. 

Jako, ˝e zmiana treÊci umowy pierwotnej jest równie˝ umowà, do dokonania tej czynnoÊci
niezb´dne jest porozumienie stron umowy pierwotnej. Dostrzec nale˝y wszak˝e istnienie wy-
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jàtków od tej regu∏y. Bywa tak, ˝e ustawodawca zamiast rzeczywistego porozumienia stron
wymaga jedynie zaistnienia tzw. konsensu normatywnego. Jest tak w unormowaniu zawar-
tym w art. 3841 k.c.

Art. 3841  k.c. stanowi, ˝e wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charak-
terze ciàg∏ym wià˝e drugà stron´, je˝eli zosta∏y zachowane wymagania okreÊlone w art. 384,
a strona nie wypowiedzia∏a umowy w najbli˝szym terminie wypowiedzenia.

Nale˝y rozstrzygnàç, czy w Êwietle poczynionych wczeÊniej konstatacji, dopuszczalne jest do-
konywanie zmiany stosunku prawnego ubezpieczenia na ˝ycie poprzez stosowanie art. 3841  k.c. 

Jak si´ zdaje, kwestia ta w olbrzymiej mierze uzale˝niona jest od uznania dopuszczalnoÊci
wypowiedzenia umowy przez ubezpieczyciela. W ten sposób spraw´ widzi M. Krajewski, któ-
ry pisze: mo˝liwoÊç wprowadzenia nowych ogólnych warunków ubezpieczeƒ nale˝y ograni-
czyç wy∏àcznie do takich przypadków, kiedy równie˝ zak∏adowi ubezpieczeƒ przys∏uguje pra-
wo do wypowiedzenia umowy albo kiedy mo˝liwoÊç zmiany wzorca zosta∏a wczeÊniej wyraênie
zastrze˝ona. W innym wypadku zak∏ad ubezpieczeƒ, który sam nie ma mo˝liwoÊci wypowie-
dzenia umowy, móg∏by doprowadziç do wczeÊniejszego zakoƒczenia stosunku prawnego,
wprowadzajàc postanowienia wzorca niemo˝liwe do zaakceptowania przez drugà stron´
i oczekujàc na z∏o˝enie przez nià wypowiedzenia5.

Poglàd ten zas∏uguje na akceptacj´. JeÊli wi´c przyjàç wczeÊniej przedstawione twierdzenia
o pozbawieniu ubezpieczyciela uprawnienia do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na ˝ycie,
to s∏usznà b´dzie równie˝ teza o niemo˝noÊci dokonywania przez ubezpieczyciela zmian ogól-
nych warunków ubezpieczenia w trybie art. 3841  k.c. Zmiana taka zak∏ada bowiem w istocie
wypowiedzenie przez ubezpieczyciela umowy pierwotnej (opartej na pierwotnym brzmieniu
ogólnych warunków ubezpieczenia) i z∏o˝eniu oferty zawarcia nowej umowy (opartej na nowym
brzmieniu ogólnych warunków ubezpieczenia). JeÊli oferta jest tak niekorzystna, ˝e przyj´ta
byç nie mo˝e, stosunek prawny zostanie unicestwiony z inicjatywy i woli ubezpieczyciela.

To, co nazywane jest przez art. 3841 k.c. wypowiedzeniem, jest w istocie oÊwiadczeniem o nie
przyj´ciu oferty zawarcia umowy na zmienionych warunkach. Ubezpieczyciel, który sam po-
zbawiony jest mo˝liwoÊci wypowiadania umowy nie móg∏by tak rozumianej operacji zmiany
wzorca przeprowadziç. Jedynà mo˝liwoÊcià pozostawa∏oby dlaƒ zaproponowanie zmiany
wzorca za wyraênà akceptacjà ubezpieczajàcego, bez uciekania si´ do konstrukcji konsensu
normatywnego z art. 3841 k.c.

OOppiissaannaa  wwyy˝̋eejj  zzaassaaddaa  oocchhrroonnyy  ttrrwwaa∏∏ooÊÊccii  ssttoossuunnkkuu  pprraawwnneeggoo  uubbeezzppiieecczzeenniiaa  nnaa  ˝̋yycciiee  ppoowwoo--
dduujjee  wwii´́cc,,  ˝̋ee  wwoobbeecc  nniieemmoo˝̋nnooÊÊccii  wwyyppoowwiieeddzzeenniiaa  uummoowwyy  uubbeezzppiieecczzeenniiaa  nnaa  ˝̋yycciiee,,  uubbeezzppiieecczzyy--
cciieell  ppoozzbbaawwiioonnyy  jjeesstt  rróówwnniiee˝̋  mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii  wwpprroowwaaddzzeenniiaa  nnoowweeggoo  wwzzoorrccaa  uummoowwnneeggoo  ww ttrryybbiiee
ookkrreeÊÊlloonnyymm  ww aarrtt..  33884411kk..cc.. Prezentowany poglàd ma swoje odzwierciedlenie w literaturze,
w której dominuje twierdzenie, ˝e art. 3841  k.c. nie mo˝e byç stosowany do umów termino-
wych, które nie mogà byç rozwiàzane za wypowiedzeniem6.

W literaturze reprezentowany jest równie˝ s∏uszny i stanowczo wyra˝any poglàd, i˝ art. 3841 k.c.
normuje wy∏àcznie tryb dokonywania takich modyfikacji, zaÊ uprawnienie do dokonania zmiany
wzorca musi wynikaç albo z treÊci uprzednio zawiàzanego stosunku prawnego (klauzula modyfi-
kacyjna), albo z wyraênego i odr´bnego przepisu ustawowego7. JJeeÊÊllii  wwii´́cc  ww ppiieerrwwoottnneejj  uummoowwiiee
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5 M.Krajewski, Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2004, s.108-109
6 W. Popio∏ek, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego), Warszawa 2002, T. I, s.798, E.¸´tow-
ska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s. 326, M.Bednarek, Wzorce umów w prawie polskim, Warszawa
2005, s. 97, 98.
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uubbeezzppiieecczzeenniiaa  lluubb  ppiieerrwwoottnnyycchh  ooggóóllnnyycchh  wwaarruunnkkaacchh  uubbeezzppiieecczzeenniiaa  bbrraakk  jjeesstt  ssttoossoowwnneejj  kkllaauuzzuullii
mmooddyyffiikkaaccyyjjnneejj,,  ttoo  zz ppeewwnnooÊÊcciiàà  uubbeezzppiieecczzyycciieell  ppoozzbbaawwiioonnyy  jjeesstt  mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii  ooppiissaanneejj  ww aarrtt.. 33884411 kk..cc..  

Zamieszczenie w pierwotnej umowie lub wzorcu klauzuli modyfikacyjnej nie prowadzi samo
przez si´ do uznania póêniejszych modyfikacji wzorca za uprawnione. JeÊli bowiem wprowa-
dzanie nowych postanowieƒ mog∏oby sprzeciwiaç si´ istocie danego stosunku zobowiàzanio-
wego, jego celowi spo∏eczno gospodarczemu lub s∏u˝yç obchodzeniu zakazu wypowiadania da-
nego rodzaju umów, wówczas nawet zamieszczenie klauzuli modyfikacyjnej nie stwarza
mo˝liwoÊci stosowania art. 3841 k.c. w danym przypadku. 

JJaakk  ssii´́  zzddaajjee,,  ttaakk  ww∏∏aaÊÊnniiee  jjeesstt  ww pprrzzyyppaaddkkuu  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ  nnaa  ˝̋yycciiee..  OOppiissaannee  wwyy˝̋eejj  cceecchhyy  tteeggoo
uubbeezzppiieecczzeenniiaa  ––  ww sszzcczzeeggóóllnnooÊÊccii  jjeeggoo  tteerrmmiinnoowwyy  cchhaarraakktteerr,,  zzaa∏∏oo˝̋oonnaa  zz ggóórryy  ttrrwwaa∏∏ooÊÊçç,,  cceell,,  kkttóó--
rryymm  jjeesstt  dd∏∏uuggootteerrmmiinnoowwaa  oocchhrroonnaa  uubbeezzppiieecczzoonneeggoo  ii uuppoossaa˝̋oonneeggoo  oorraazz  ÊÊcciiss∏∏ee  zzddeetteerrmmiinnoowwaanniiee
wwyyssookkooÊÊccii  ÊÊwwiiaaddcczzeeƒƒ  ssttrroonn  ww ppeerrssppeekkttyywwiiee  ccaa∏∏eeggoo  ˝̋yycciiaa,,  ppoowwoodduujjàà,,  ˝̋ee  wwpprroowwaaddzzaanniiee  kkllaauuzzuull
mmooddyyffiikkaaccyyjjnnyycchh  ww uummoowwaacchh  uubbeezzppiieecczzeenniiaa  nnaa  ˝̋yycciiee  bbeezz  wwyyrraaêênneejj  zzggooddyy  uubbeezzppiieecczzaajjààcceeggoo  nniiee
jjeesstt  mmoo˝̋lliiwwee.. Nie bez znaczenia jest równie˝ niebezpieczeƒstwo obchodzenia za pomocà klau-
zul modyfikacyjnych zakazu wypowiadania umów przez ubezpieczycieli.

Przedmiotem ochrony w ubezpieczeniach na ˝ycie sà dobra cenione najwy˝ej – ludzkie ˝ycie
i sytuacja ˝yciowa cz∏owieka. Skutkiem tego jest wyznaczenie przez ustawodawc´ w ubezpie-
czeniach na ˝ycie najwy˝szych standardów ochronnych. Sytuacja osób ubezpieczonych i upo-
sa˝onych w ubezpieczeniach na ˝ycie winna byç najbardziej stabilna, zaÊ niebezpieczeƒstwo,
˝e uprawniony nie otrzyma nale˝nego mu Êwiadczenia – zmniejszone do minimum. 

W wielu przepisach kodeksu cywilnego i ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej wyraênie
zaznacza si´ trend wi´kszego uprzywilejowania osób ubezpieczajàcych, ubezpieczonych i upo-
sa˝onych w ubezpieczeniach na ˝ycie (bàdê te˝ wszystkich ubezpieczeniach osobowych). Wy-
raênie widaç to w art. 815 § 2, 830 § 1 (w porównaniu do art. 812 § 5), 833 (w porównaniu do
art. 827 § 1), 834 k.c. (w porównaniu do art. 815 §3), jak równie˝ w szczególnoÊci art.8 ust. 1,
art.13, art.151 ust.4 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz art. 98 ust. 2 pkt 2 ustawy
o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG i PBUK. Nie powinno wi´c budziç wàtpliwoÊci sfor-
mu∏owanie zasady prawnej wynikajàcej z wielu norm prawnych (wy˝ej wymienionych i in-
nych, które wymienione nie zosta∏y), w myÊl której oossoobbaa  uubbeezzppiieecczzaajjààccaa,,  uubbeezzppiieecczzoonnaa  lluubb
uuppoossaa˝̋oonnaa  zz uubbeezzppiieecczzeenniiaa  nnaa  ˝̋yycciiee  cchhrroonniioonnaa  jjeesstt  pprrzzeezz  pprraawwoo  wweedd∏∏uugg  wwyy˝̋sszzeeggoo  ssttaannddaarrdduu
nnii˝̋  ppooddmmiioottyy  zzaaaannggaa˝̋oowwaannee  ww iinnnnee  ssttoossuunnkkii  pprraawwnnee  uubbeezzppiieecczzeenniiaa. 

Szczególne zasady dotyczàce ubezpieczajàcych i ubezpieczonych w ubezpieczeniach na ˝ycie
znalaz∏y swoje odzwierciedlenie w przepisach dotyczàcych sposobu dokonywania zmian umów.
Art. 13 ust. 2 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej okreÊla bowiem jakie informacje powin-
ny zostaç przekazane ubezpieczajàcemu i ubezpieczonemu pprrzzeedd  wwyyrraa˝̋eenniieemm  pprrzzeezz  ssttrroonnyy
zzggooddyy  nnaa  zzmmiiaann´́  wwaarruunnkkóóww  uummoowwyy. Przepis stanowi wyraênie o zmianie wwaarruunnkkóóww  uummoowwyy,,
kkttóórraa  ooddbbyywwaa  ssii´́  ww ddrrooddzzee  wwyyrraa˝̋eenniiaa  pprrzzeezz  ssttrroonnyy  zzggooddyy. Jest to wi´c droga ca∏kowicie inna
od tej która okreÊlona zosta∏a w art. 3841 k.c. W przepisie tym ubezpieczajàcy nie wyra˝a zgo-
dy na zmian´ warunków umowy, lecz ustawodawca tworzy normatywnà fikcj´ zgody bez ko-
niecznoÊci jej wyra˝ania przez stron´. 

JJaakk  wwyynniikkaa  zz ppoowwyy˝̋sszzyycchh  rroozzwwaa˝̋aaƒƒ,,  wwyyppoowwiiaaddaanniiee  pprrzzeezz  uubbeezzppiieecczzyycciieellaa  uummóóww  uubbeezzppiiee--
cczzeeƒƒ  ((zzaarróówwnnoo  mmaajjààttkkoowwyycchh,,  jjaakk  ii oossoobboowwyycchh))  jjeesstt  ––  mmooiimm  zzddaanniieemm  –– nniieeddooppuusszzcczzaallnnee  ((ppoozzaa
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7 M. Bednarek, op.cit., s. 91, W. Pyzio∏, Umowa rachunku bankowego, Warszawa 1997, s. 30, M. Olczyk, Zmiana tre-
Êci umowy w czasie trwania stosunku umownego mi´dzy bankiem a jego klientem na przyk∏adzie zmiany stóp opro-
centowania, cz.I, Prawo Bankowe 2001, nr 1.



pprrzzyyppaaddkkaammii  wwyyrraaêênniiee  pprrzzeewwiiddzziiaannyymmii  uussttaawwoowwoo))..  ZZaakkaazz  tteenn  nniiee  wwyynniikkaa  jjeeddnnaakk  zz jjeeddnneeggoo,,
wwyyrraaêênniiee  ii jjeeddnnoozznnaacczznniiee  ssffoorrmmuu∏∏oowwaanneeggoo  pprrzzeeppiissuu,,  lleecczz  mmuussii  bbyyçç  ˝̋mmuuddnniiee  rreekkoonnssttrruuoowwaannyy
zz wwiieelluu  pprrzzeeppiissóóww  cczzààssttkkoowwyycchh..  SSttaann  ttaakkii  nniiee  sspprrzzyyjjaa  ppeewwnnooÊÊccii  oobbrroottuu  ii ww∏∏aaÊÊcciiwweejj  oocchhrroonniiee
pprraaww  oossóóbb  uubbeezzppiieecczzaajjààccyycchh  ii uubbeezzppiieecczzoonnyycchh..  DDllaatteeggoo  cceelloowwyymm  bbyy∏∏oobbyy  ppooddjj´́cciiee  pprraacc  nnaadd  ssffoorr--
mmuu∏∏oowwaanniieemm  pprrzzeeppiissuu  ww kkooddeekkssiiee  ccyywwiillnnyymm,,  ww kkttóórryymm  zzoossttaa∏∏aabbyy  jjaassnnoo  wwyyrraa˝̋oonnaa  zzaassaaddaa,,  ˝̋ee
ssttoossuunneekk  pprraawwnnyy  uubbeezzppiieecczzeenniiaa  mmoo˝̋ee  zzaakkooƒƒcczzyyçç  ssii´́  zz wwoollii  uubbeezzppiieecczzyycciieellaa  ttyyllkkoo  ww pprrzzyyppaadd--
kkaacchh  pprrzzeewwiiddzziiaannyycchh  pprrzzeezz  uussttaaww´́,,  zzaaÊÊ  aarrtt..  338844 11 kk..cc..  ddoo  ssttoossuunnkkóóww  pprraawwnnyycchh  uubbeezzppiieecczzeenniiaa
nniiee  zznnaajjdduujjee  zzaassttoossoowwaanniiaa..

dr MMaarrcciinn  OOrrlliicckkii, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu

Summary of the article

Comments on terminating and changing the contens of insurance
contracts by the insurer

The most important features of a legal relationship between insurance producers and
consumers involve the permanence of the insurance, which is understood as consumer
protection against untimely and unfounded termination of the insurance contract. It is
particularly important in case of life insurance contracts, where the possibility of an accident
taking place increases with the passing of time (which is a part of this kind of insurance logic).
Therefore – according to the author – terminating insurance contracts (both insurance of
persons and insurance of property) by the insurer is unacceptable (except for cases explicitly
specified by the law). This interdiction – in the light of the currently binding regulations – is
not specified in a single explicit act, but must be extracted from various partial acts. This does
not have a good influence on the proper protection of right of both the insurers and insured.
Thus it would be appropriate to undertake work on creating a regulation in a code of civil
procedure that would state explicitly that an insurance contract can be terminated by the
insurer only in cases specified by the law.
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Uwagi wst´pne
Zgodnie z art. 355 kodeksu cywilnego d∏u˝nik jest zobowiàzany do nale˝ytej starannoÊci

przy wykonaniu zobowiàzania (§ 1), co stanowi dyrektyw´ generalnà, charakterystycznà dla
wszystkich stosunków zobowiàzaniowych. Zarazem prawodawca t´ zasad´ nale˝ytej staran-
noÊci modyfikuje w odniesieniu do przedsi´biorcy, gdy˝ wówczas kryterium decydujàce
o prawid∏owym, zgodnie z treÊcià zobowiàzania, wykonaniu Êwiadczenia przez d∏u˝nika sta-
nowi specyfika jego zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej, co nale˝y per analogiam odnieÊç, tak-
˝e do dzia∏alnoÊci zawodowej, która niekoniecznie musi wiàzaç si´ z wykonywaniem zara-
zem dzia∏alnoÊci gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej1 (por. art. 431

k.c.), chocia˝ w art. 355 § 2, zwraca si´ uwag´ na zawodowy charakter dzia∏alnoÊci gospo-
darczej. Ta szczególna starannoÊç zwiàzana z miernikiem profesjonalizmu w przypadku nie-
których kategorii kontraktów uzyskuje dodatkowy walor, b´dàcy pochodnym specyfiki
Êwiadczeƒ, które sà spe∏niane w wykonaniu takiej umowy. 

Za przyk∏ad kontraktu najwy˝szego zaufania uznaje si´ w literaturze umow´ ubezpiecze-
nia, a zasadniczo powodem takiej kwalifikacji jest szczególna sytuacja zak∏adu ubezpieczeƒ,2

który zawierajàc umow´ musi cz´stokroç zawierzyç informacjom dostarczonym przez ubez-
pieczajàcego, bez mo˝liwoÊci ich uprzedniej weryfikacji.3 Powy˝szy stan wiedzy zak∏adu
ubezpieczeƒ wszystkim skutkuje obowiàzkiem ubezpieczajàcego ujawnienia wszelkich fak-
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Ochrona ubezpieczeniowa a ochrona konsumencka

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004; DzU nr 173 poz. 1807.
2 Ze wzgl´du na treÊç rzàdowego projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks cywilny, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych /16 lutego 2006 r. wp∏ynà∏ do Sejmu, a 24 lutego br. zosta∏ skierowany do
I czytania na posiedzenie Sejmu – druk Sejmowy nr 353/ ( dalej: projekt), stosuje si´ w niniejszym artykule zamien-
nie : zak∏ad ubezpieczeƒ oraz ubezpieczyciel.; vide : art. 5 projektu. 
3 M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia (w:) J. Panowicz – Lipska, Prawo zobowiàzaƒ cz´Êç szczegó∏owa, T. VIII, Warsza-
wa 2004, s. 676.
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tów i informacji mogàcych mieç znaczenie dla drugiej strony umowy;4 tym samym ten ostat-
ni jest przekonany, i˝ okolicznoÊci i informacje podane w dokumentach ubezpieczeniowych
sà rzetelne i druga strona umowy nie ukry∏a umyÊlnie, bàdê przez zaniedbanie, niczego, co
by mia∏o wp∏yw na prawdopodobieƒstwo zaistnienia wypadku losowego.5 Regu∏a powy˝sza,
która posiada miano uberrimae fides (najwy˝szego zaufania)6 daje mo˝liwoÊç oceny, czy obie
strony umowy w dobrej wierze dok∏adajà staraƒ, które majà w konsekwencji przeciwdzia∏aç
wymagalnoÊci spe∏nienia przez ubezpieczyciela Êwiadczenia pieni´˝nego na skutek zaistnie-
nia wypadku ubezpieczeniowego (por. funkcja prewencyjna ubezpieczeƒ gospodarczych).7

W konsekwencji zasada najwy˝szego zaufania, ∏àczàca strony umowy ubezpieczenia dodat-
kowo podkreÊla wzajemne oczekiwania stron umowy, które, ujmujàc generalnie, dotyczà za-
pewnienia bezpieczeƒstwa ekonomicznego po stronie ubezpieczajàcego w zamian za sk∏ad-
k´ pieni´˝nà, która jest mi´dzy innymi wynikiem kwantyfikacji ryzyka, ocenianego na
podstawie informacji dostarczanych zak∏adowi ubezpieczeƒ przez ubezpieczajàcego. W ten
oto sposób dochodzi do zagwarantowania ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczyciela
na podstawie zawartej umowy (art. 12 ust. 1 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej; dalej:
ustawa ubezpieczeniowa8 ).

Ochrona ubezpieczeniowa
Obecnie, w rozumieniu ustawy ubezpieczeniowej powinnoÊcià zak∏adu ubezpieczeƒ jest

udzielenie ochrony ubezpieczeniowej przy zawarciu syngularnej umowy ubezpieczenia,
niezale˝nie, czy ma ona charakter majàtkowy, czy osobowy. Tym samym niedopuszczalne
jest zawarcie umowy ubezpieczenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ, je˝eli takiej ochrony by nie
zapewni∏. Ustawodawca stara si´ doprecyzowaç poj´cie ochrony w samej definicji dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej, zawartej w art. 3 ust. 1.: „Przez dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà ro-
zumie si´ wykonywanie czynnoÊci ubezpieczeniowych zwiàzanych z oferowaniem i udzie-
laniem ochrony na wypadek ryzyka wystàpienia skutków zdarzeƒ losowych.” Te ostatnie
tak˝e majà swà definicj´ ustawowà, gdy˝ zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 18 ustawy ubezpie-
czeniowej, jest to „niezale˝ne od woli ubezpieczajàcego zdarzenie przysz∏e i niepewne,
którego nastàpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majàtko-
wych albo zwi´kszenie potrzeb majàtkowych po stronie ubezpieczajàcego lub innej osoby
obj´tej ochronà ubezpieczeniowà.”9 Powy˝sze oznacza, i˝ zasadniczo wszystkie czynnoÊci
podejmowane przez zak∏ad ubezpieczeƒ muszà wykazywaç zwiàzek z ochronà, która od-
nosi si´ do ryzyka wystàpienia skutków zdarzeƒ losowych. Odst´pstwo przez zak∏ad ubez-
pieczeƒ od immanentnego zwiàzku w∏asnej dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej z obowiàzkiem
zapewnienia ochrony, mo˝na dopuÊciç jedynie w przypadkach okreÊlonych w art. 3 ust.
2 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, które poddajà si´ kategoryzacji na dwie zasad-
nicze grupy.
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4 Por. w literaturze anglosaskiej, poÊwi´conej prawu wspólnotowemu: H. Ellis, The Single European Market and In-
surance Law and Practice, London 1994, s.4. 
5 Por. tekst uzasadnienia do projektu wst´pnego ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, maszynopis powielony, gru-
dzieƒ 1998, s. 31-32. 
6 E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych, Bydgoszcz – Toruƒ 2002, s . 186.
7 D. Fuchs, Zakres obowiàzku prewencji w prawie ubezpieczeƒ gospodarczych. Uwagi na tle art. 826 k.c., Prawo Ase-
kuracyjne nr 2/ 2004, s. 37-38.
8 Ustawa z dnia 22 maja 2003, DzU z 2003 nr 124 poz. 1151 ze zm.
9 Szczegó∏y w odniesieniu do skutków wprowadzenia takiej definicji: por. lit. z przyp. 7.



Pierwszà z nich, jest analogiczna do rozwiàzania ju˝ przyj´tego w poprzednio obowiàzujà-
cej ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku10 ( ówczesny art. 10 ust 1),
mo˝liwoÊç dzia∏alnoÊci dopuszczalnej dla ubezpieczyciela, która nie musi zawieraç si´ w za-
kresie wyznaczonym przez ustaw´ poprzez katalog czynnoÊci ubezpieczeniowych ale mo˝e
byç jedynie z nià zwiàzana, tyle ˝e w stopniu bezpoÊrednim. Wydaje si´, i˝ skorzystanie
przez ustawodawc´ z przys∏ówka bezpoÊrednio mia∏o na celu osiàgni´cie wi´kszej precyzji
w razie jednostkowych przypadków podj´cia przez ubezpieczyciela czynnoÊci, które nie
mieszczà si´ w katalogu czynnoÊci ubezpieczeniowych. Je˝eli powy˝sze twierdzenie jest
uprawnione, to w tym miejscu nale˝y przypomnieç, i˝ z analogicznego powodu w kodeksie
cywilnym utrzymano przys∏ówek „bezpoÊrednio” w definicji konsumenta w art. 221 k.c.11

Autor stoi na stanowisku, i˝ wprowadzony tà drogà podzia∏ na dzia∏alnoÊç zwiàzanà
z ubezpieczeniowà oraz na jej kwalifikowanà postaç ( tzn. bezpoÊrednio, ÊciÊle zwiàzana) nie
u∏atwia stosowania przepisów ustawy ubezpieczeniowej i ogranicza swobod´ prowadzenia
dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, rozszerzajàc zakres uznaniowoÊci organów, które b´dà w ra-
zie wàtpliwoÊci lub sporów interpretacyjnych co do zakresu hipotezy analizowanej normy,
decydowaç o legalnoÊci dzia∏aƒ ubezpieczyciela. Wydaje si´, i˝ jedynà rozsàdnà wskazówkà,
która pe∏ni co najwy˝ej rol´ przes∏anki koniecznej lecz wcale nie wystarczajàcej, jest teza, i˝
dzia∏alnoÊç zwiàzana bezpoÊrednio z ubezpieczeniowà musi posiadaç charakter dzia∏alnoÊci
gospodarczej, a to ze wzgl´du na umiejscowienie tego wy∏àczenia, gdy˝ jest zawarte w akcie
prawnym zasadniczo odnoszàcym si´ do regulacji podejmowania i prowadzenia specyficznej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, jakà jest dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowa.

Druga grupa wyjàtków od za∏o˝enia, i˝ dzia∏alnoÊç ubezpieczyciela winna zawieraç si´
w sferze definiowanej przez art. 3 ust. 1 ustawy, stanowi konglomerat wy∏àczeƒ, które, no-
ta bene mo˝na by∏oby skàdinàd zarazem traktowaç jako przyk∏ady dzia∏alnoÊci podejmowa-
nych przez zak∏ad ubezpieczeƒ w bezpoÊrednim zwiàzku z dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà,
z których :

1/ wykonywanie dzia∏alnoÊci akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,12

2/ poÊredniczenie w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujàcych czynnoÊci bankowe
okreÊlone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe, przy zawieraniu umów w ramach
wykonywania tych czynnoÊci,13

3/ poÊredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwesty-
cyjnych lub tytu∏ów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych
otwartych z siedzibà w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy in-
westycyjnych otwartych z siedzibà w paƒstwach nale˝àcych do OECD, innych ni˝ paƒ-
stwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej14, 

4/ wykonywanie us∏ug zwiàzanych z zabezpieczeniem dokumentów, odnoszàcych si´ do
zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia, które mogà byç skàdinàd sporzàdzane
na elektronicznych noÊnikach informacji, je˝eli b´dà w sposób nale˝yty utworzone,
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10 DzU z 1996 nr 11 poz. 62 ze zm.
11 Por. M. Pazdan (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Suplement. T. I. T. II, s. 2-3.; por. uwagi
dalsze.
12 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych , DzU z 2004 r. nr 159,
poz. 1667 ze zm.
13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, DzU z 2002 r. nr 72, poz. 665, ze zm.
14 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU nr 146, poz. 1546 ze zm.
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utrwalone, przechowywane i zabezpieczone. Us∏ugi powy˝sze mogà byç wykonywane
przez zak∏ad ubezpieczeƒ, spó∏k´ utworzonà przez zak∏ad ubezpieczeƒ lub przez inne
podmioty.15

Zasadne jest uznanie, i˝ czynnoÊci bezpoÊrednio zwiàzane z dzia∏alnoÊcià ubezpieczenio-
wà oraz powy˝ej enumeratywnie wymienione kategorie czynnoÊci nie muszà charakteryzo-
waç si´ wszystkimi cechami niezb´dnymi dla dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, a w zwiàzku
z tym nie muszà tak˝e ∏àczyç si´ koniecznie z zapewnieniem ochrony ubezpieczeniowej.

W pozosta∏ych wypadkach ochrona ubezpieczeniowa powinna charakteryzowaç czynnoÊci
podejmowane przez zak∏ad ubezpieczeƒ zarówno na etapie ich oferowania16 jak i verba legis:
udzielania. Tym samym zasadne jest uznanie, i˝ w Êwietle ustawy ubezpieczeniowej podsta-
wowym Êwiadczeniem ubezpieczyciela jest udzielanie ochrony, niezale˝nie od szczegó∏owych
kwalifikacji podmiotowych ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, ewentualnie: uprawnionego
do Êwiadczeƒ. Z drugiej strony prawodawca, dostrzegajàc zasadniczà dysproporcj´ w przy-
gotowaniu organizacyjnym, ekonomicznym jak i prawnym pomi´dzy ubezpieczycielem
a podmiotami korzystajàcymi z jego us∏ug, stara si´ wprowadziç rozwiàzania, których celem
jest stworzenie niezb´dnego oraz uzasadnionego systemu gwarancyjnego na rzecz ubezpie-
czajàcego, ubezpieczonego oraz uprawnionego do Êwiadczeƒ. Prócz rozwiàzaƒ o charakterze
publicznoprawnym, spoÊród których na pierwszy plan wysuwa si´ instytucja Rzecznika
Ubezpieczonych,17 prawo ubezpieczeniowe zawiera tak˝e istotnà regulacj´ odnoszàcà si´
przede wszystkim do dyrektywy redagowania treÊci ogólnych warunków ubezpieczenia,
a w konsekwencji: równie˝ wyk∏adni ich treÊci w razie niezrozumia∏oÊci ewentualnie: nie-
jednoznacznoÊci in favorem ubezpieczajàcego. Artyku∏ 12 ust. 3 i 4 ustawy ubezpieczenio-
wej stanowi, i˝ „ogólne warunki ubezpieczenia oraz umowa ubezpieczenia powinny byç for-
mu∏owane jednoznacznie i w sposób zrozumia∏y,” a postanowienia, które zosta∏y
sformu∏owane niejednoznacznie „interpretuje si´ na korzyÊç ubezpieczajàcego, ubezpieczo-
nego, uposa˝onego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia”. Rodzimy prawodawca przy-
jà∏ jeszcze dalej idàcà koncepcj´ ochrony interesu ubezpieczajàcego, co jednak˝e nie dotyczy
ju˝ pozosta∏ych podmiotów stosunku ubezpieczenia, którzy sà obj´ci ochronà ubezpieczenio-
wà, a zrealizowa∏ jà w art. 384 § 5 k.c.

Tym samym mo˝na postawiç tez´, i˝ charakterystyczne dla ubezpieczeƒ gospodarczych
poj´cie ochrony, zasadniczo rozumiane w kontekÊcie niebezpieczeƒstwa (ryzyka) wystàpie-
nia negatywnych nast´pstw w dobrach chronionych na podstawie umowy z zak∏adem ubez-
pieczeƒ, uzyska∏o dodatkowà konotacj´ w postaci specyficznej ubezpieczeniowej ochrony
konsumenckiej.

Ochrona konsumencka 
Powy˝sze stwierdzenie jest efektem wyk∏adni systemowej art. 384 § 5 k.c. Stanowi on, i˝

„w przypadku umowy ubezpieczenia przepisy niniejszego tytu∏u stosuje si´ do stron umo-
wy, tak˝e gdy ubezpieczajàcy nie jest konsumentem.” Powstaje zarazem dodatkowe pytanie,
czy wobec brzmienia art. 1 § 2 kodeksu morskiego18, zgodnie z którym „w stosunkach cywil-

38

15 Por. art. 26 ust. 1 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.
16 Czego zdaniem autora nie mo˝na ograniczaç jedynie do okreÊlonego art. 66 i nn. k.c. trybu zawarcia umowy
17 Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dnia 22 maja 2003, DzU
z 2003 nr 124 poz. 1153.
18 Ustawa z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. kodeks morski, DzU nr 138 poz.1545 ze zm. (dalej: k.m.).



noprawnych zwiàzanych z ˝eglugà morskà stosuje si´ – z braku odpowiednich przepisów ko-
deksu morskiego – przepisy prawa cywilnego”, taki skutek odnosi si´ tak˝e do umowy ubez-
pieczenia morskiego. Przede wszystkim nale˝y przypomnieç, i˝ zgodnie z art. 820 k.c. nie
stosuje si´ przepisów o umowie ubezpieczenia do umowy ubezpieczenia morskiego ( i do re-
asekuracji). Takie wy∏àczenie nie oznacza jednak˝e braku mo˝noÊci stosowania przepisów
kodeksu cywilnego do cywilnoprawnych stosunków zwiàzanych z ˝eglugà, tak˝e w zakresie
ubezpieczenia, co jest konsekwencjà przywo∏anego przepisu k.m. Zarazem kodeks morski
nie przewiduje odpowiedniego stosowania w zakresie nieuregulowanym do stosunków cy-
wilnoprawnych przepisów prawa cywilnego ale, co jest zasadniczo godne zaakceptowania,
stosowanie wprost. Tym samym nale˝y do umowy ubezpieczenia morskiego stosowaç tak˝e
art. 384 § 5 k.c., jak i inne przepisy prawa cywilnego ( tak˝e zawarte w odr´bnych od kodek-
su cywilnego aktach prawnych). 

W taki sposób mo˝liwoÊç aplikacji przepisów tytu∏u III Ksi´gi III k.c., zatytu∏owanego:
Ogólne przepisy o zobowiàzaniach umownych odnosi si´ jednolicie do umów ubezpieczenia
bezpoÊredniego, zarówno morskiego jak i „làdowego”. Odmienna konstatacja dotyczy umo-
wy ubezpieczenia poÊredniego, czyli reasekuracji, gdy˝ w Êwietle polskiego prawa ubezpie-
czeƒ gospodarczych nie istniejà podstawy, aby przyjàç to˝samoÊç umowy ubezpieczenia bez-
poÊredniego z reasekuracjà, a tym samym hipoteza art. 384 § 5 k.c. nie b´dzie mia∏a do
reasekuracji zastosowania. Podobnie niedopuszczalne by∏oby de lege lata zastosowanie art.
384 § k.c. do stron umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, gdy˝ istnieje daleko idà-
ca jej odmiennoÊç w polskim systemie prawnym od umowy ubezpieczenia.19

Niewàtpliwie wymogi wspó∏czesnego obrotu ubezpieczeniowego (i szerzej: obrotu gospo-
darczego), powodujà, i˝ ustawodawca nawiàzuje do akceptowanej skàdinàd w literaturze ce-
chy, tzn. do konsumenckiego charakteru umowy ubezpieczenia,20 chocia˝ czyni to w bardzo
specyficzny sposób, co powoduje koniecznoÊç, po raz kolejny, nawiàzania do legalnej defini-
cji konsumenta w kodeksie cywilnym.

Przede wszystkim wypada w tym kontekÊcie jeszcze podkreÊliç znaczenie art. 221 k.c. (obo-
wiàzujàcego od 25 wrzeÊnia 2003 r.21), który pozwala na uznanie za konsumenta osoby fi-
zycznej, dokonujàcej czynnoÊci prawnej w zakresie niezwiàzanym z dzia∏alnoÊcià gospodar-
czà lub zawodowà. Aplikujàc definicj´ kodeksowà do specyfiki stosunku ubezpieczenia
mo˝na przyjàç, i˝ status konsumenta, przy spe∏nieniu powy˝szych przes∏anek, posiada za-
sadniczo ubezpieczajàcy, który zawiera umow´, b´dàcà jedynym akceptowalnym przez pra-
wo ubezpieczeƒ gospodarczych êród∏em powstania tego stosunku, przy za∏o˝eniu, i˝ umowa
ubezpieczenia nie jest zwiàzana ÊciÊle z profesjonalnymi czynnoÊciami, wykonywanymi
przez ubezpieczajàcego, bo wówczas nie b´dzie móg∏ on zostaç uznany za konsumenta. Ro-
dzi si´ w zwiàzku z tym pytanie, czy analogicznie konsumentem mo˝e staç si´ osoba, która
wprawdzie nie jest stronà umowy ubezpieczenia ale jest podmiotem tego stosunku, co jest
dla przyk∏adu przymiotem ubezpieczonego. Je˝eli jego dobro, chronione na podstawie umo-
wy ubezpieczenia zawartej z zak∏adem ubezpieczeƒ, zostanie zagro˝one lub dotkni´te nega-
tywnymi skutkami wypadku ubezpieczeniowego (por. art. 805 § 1 k.c.), a umowa tego nie
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19 Szczegó∏y: A. Koch, Gwarancja ubezpieczeniowa a umowa ubezpieczenia (w:) Umowa ubezpieczenia. Aktualne pro-
blemy prawne, Bydgoszcz – Poznaƒ 2005 r., s. 32 i nn.
20 Por. cenne rozwa˝ania E. Kowalewskiego, Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian, Byd-
goszcz 1992, s. 154-156.
21 Dodany na podstawie ustawy z dnia 14.02.2003r., DzU nr 49, poz. 408.
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wy∏àczy∏a, to wówczas ubezpieczony b´dzie móg∏ dochodziç bezpoÊrednio Êwiadczenia od za-
k∏adu ubezpieczeƒ, oczywiÊcie przy za∏o˝eniu, i˝ strony nie wskaza∏y w umowie innej osoby
jako uprawnionej do odbioru samego Êwiadczenia. Jak wynika z pozycji ubezpieczonego wo-
bec zak∏adu ubezpieczeƒ, ten pierwszy b´dzie ˝ywotnie zainteresowany ewentualnà mo˝li-
woÊcià uzyskania ochrony jako konsument. Nale˝y jednak przyjàç oczywistà odpowiedê, i˝
zg∏oszenie przez ubezpieczonego roszczenia do zak∏adu ubezpieczeƒ o wyp∏at´ Êwiadczenia
pieni´˝nego, jako efektu udzielonej przez zak∏ad ubezpieczeƒ ochrony na podstawie umowy,
nie jest czynnoÊcià prawnà, co oznacza, i˝ w rozwa˝anym przypadku ubezpieczony nie b´-
dzie móg∏ nabyç statusu konsumenta, nawet je˝eli spe∏ni∏by pozosta∏e przes∏anki ustawo-
we.22 Tym samym w szeregu indywidualnych przypadków umów ubezpieczenia, ochrona
konsumenta do dnia 1 stycznia 2004 r., przys∏ugiwa∏a jedynie ubezpieczajàcemu, który spe∏-
nia∏ kwalifikacje z art. 221 k.c. W taki sposób do koƒca 2003 roku charakter umowy ubezpie-
czenia pod wzgl´dem jej konsumenckiej charakterystyki nie odbiega∏ zasadniczo od oceny
innych umów, które tak˝e uznawano w podobnym zakresie za konsumenckie, czego przyk∏a-
dem jest umowa kredytu czy umowa rachunku bankowego.

Powy˝szy stan prawny uleg∏ diametralnie zmianie w∏aÊnie na skutek wejÊcia w ˝ycie prze-
pisów nowelizujàcych kodeks cywilny na podstawie art. 233 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej, a konkretnie: poprzez zmian´ art. 384 k.c., poprzez dodanie paragrafu 5. Zgod-
nie z tym ostatnim do stron umowy ubezpieczenia przepisy tytu∏u III (poÊwi´conego
ogólnym przepisom o zobowiàzaniach umownych) ksi´gi III kodeksu cywilnego stosuje si´
nawet wówczas, gdy ubezpieczajàcy nie jest konsumentem. Nale˝y na wst´pie zwróciç uwa-
g´, na oryginalnoÊç redakcji tego przepisu, chocia˝by ze wzgl´du na stwierdzenie in capita:
„w przypadku umowy ubezpieczenia”. Zarazem dos∏owna wyk∏adnia prowadzi do wniosku,
i˝ tytu∏ III aplikuje si´ jedynie do stron umowy ubezpieczenia, a w pozosta∏ym zakresie ta-
kiego zastosowania nie ma, co jest jednak˝e wnioskiem chybionym, chocia˝by ze wzgl´du na
pozycj´ uprawnionego do Êwiadczenia pieni´˝nego na wypadek Êmierci ubezpieczonego
w ubezpieczeniu na ˝ycie w porównaniu z art. 393 k.c. Dodatkowo, je˝eli prawodawca
stwierdza, i˝ przepisy ogólne o zobowiàzaniach umownych majà zastosowanie do stron umo-
wy ubezpieczenia, to mog∏oby to mylnie sugerowaç, i˝ w braku takiej dyspozycji, do umowy
ubezpieczenia, okreÊlonej art. 805-834 k.c., takie przepisy nie mog∏yby zostaç zastosowane,
co równie˝ jest wnioskiem absurdalnym, chocia˝by bioràc pod uwag´ systematyk´ kodeksu
cywilnego. Wobec powy˝szego nale˝y przyjàç, i˝ ustawodawca nie dà˝y∏ w tym zakresie do
ograniczenia stosowania ogólnych przepisów o zobowiàzaniach umownych do stosunku
ubezpieczenia, ale podkreÊlenia mo˝liwoÊci stosowania wobec ubezpieczajàcego norm stano-
wiàcych gros regulacji przywo∏anego Tytu∏u III Ksi´gi III k.c.

Uniezale˝nienie stosowania tych przepisów od dodatkowej kwalifikacji ubezpieczajàcego,
tzn. od tego, czy b´dzie lub nie konsumentem, sk∏ania z kolei do konstatacji, i˝ przepisy ty-
tu∏u III ksi´gi k.c. poÊwi´conej zobowiàzaniom, których stosowanie abstrahuje od konsu-
menckiej charakterystyki danej umowy, mia∏yby zastosowanie wprost, co oznacza mi´dzy
innymi uznanie aplikacji art. 388 k.c., reglamentujàcego instytucj´ wyzysku, która z kolei
wyst´puje jedynie w odniesieniu do umów wzajemnych, a to ze wzgl´du na art. 487 § 2 k.c.23

Analogiczne wnioski nale˝y zg∏osiç w odniesieniu do umowy ubezpieczenia morskiego, gdzie
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22 Nt. ró˝norakich prób definicji poj´cia czynnoÊci prawnej por. Z. Radwaƒski (w:) System Prawa Cywilnego. T. II,
Warszawa 2002, s. 32-33, co jednak nie zmienia wyra˝onej w tekÊcie konkluzji.
23 Por. A. Rembieliƒski (w:) J. Winiarz (red.) Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989, s. 350; por. uwagi dalsze.



wykszta∏cone wieloletnià praktykà zwyczaje i zak∏adany profesjonalizm obrotu, powoduje,
i˝ dla ubezpieczajàcego przyznanie mu ochrony konsumenckiej staje si´ utrudnieniem
w dzia∏alnoÊci gospodarczej, bo zasadniczo jedynie w zwiàzku z takà sà zawierane umowy
ubezpieczenia morskiego.24

Z uwzgl´dnieniem powy˝szych zastrze˝eƒ nale˝y stwierdziç, i˝ ratio legis analizowanego
art. 384  § 5 k.c. niewàtpliwie stanowi pragnienie rozszerzenia zastosowania przepisów chro-
niàcych konsumenta przy zawarciu i wykonywaniu takich umów ubezpieczenia, w których
ubezpieczajàcy nie spe∏nia wymogów art. 221 k.c.25 Tym samym zapewnia si´ ochron´ konsu-
menckà podmiotom, które konsumentem nie sà, a wobec czego rodzi si´ zasadne pytanie
o pobudki takiego rozwiàzania. Z pewnoÊcià zasadniczà jest przekonanie, skàdinàd s∏uszne,
i˝ stan edukacji ubezpieczeniowej z ró˝nych wzgl´dów nie gwarantuje nale˝ytego poziomu
ÊwiadomoÊci osób korzystajàcych z us∏ug zak∏adów ubezpieczeƒ.26 Niski stan wiedzy dotyczà-
cej charakteru i konsekwencji zawieranych umów ubezpieczenia nie jest, odmiennie ni˝ w in-
nych stosunkach umownych, zale˝ny od zwiàzku zawieranej umowy z profesjonalnà dzia∏al-
noÊcià ubezpieczajàcego. Mo˝na pesymistycznie za∏o˝yç, i˝ jest on równie niski, czemu przez
ostatnie lata sprzyja∏ tak˝e prawodawca, utrzymujàc dyspersj´ zarówno co do definicji kon-
sumenta, wprowadzanych w aktach prawnych jak i co do relacji zakresu ochrony konsumenc-
kiej w stosunku do podmiotów stosunku ubezpieczenia.27 Remedium wobec powy˝szego ma
stanowiç jednolitoÊç ochrony konsumenckiej ubezpieczajàcego, co z pewnoÊcià wyró˝nia, bio-
ràc pod uwag´ interesy us∏ugobiorców, ubezpieczenia gospodarcze spoÊród innych podobnych
rodzajów aktywnoÊci, by dla przyk∏adu przywo∏aç us∏ugi bankowe. Niewàtpliwie takie roz-
wiàzanie jednak˝e rodzi uzasadnione wàtpliwoÊci, je˝eli uÊwiadomimy sobie, i˝ na rynku
ubezpieczeniowym wyst´pujà w Polsce wcale rzadko poÊrednicy ubezpieczeniowi, z których
np. broker jest predestynowany do reprezentowania w sposób profesjonalny interesów osoby
ubezpieczajàcej, ubezpieczonej lub uprawnionej do Êwiadczenia z umowy ubezpieczenia.28

Nawet wówczas nie mo˝na, wobec kategorycznego brzmienia art. 384 § 5 k.c. odmówiç ubez-
pieczajàcemu ochrony konsumenckiej, je˝eli na dodatek sam jest przedsi´biorcà i to mo˝liwe,
˝e przygotowanym profesjonalnie zarówno do negocjacji z zak∏adem ubezpieczeƒ co do zakre-
su ochrony oraz systemu odpowiadajàcych temu sk∏adek, jak i do ewentualnych sporów, któ-
re mogà powstaç w zwiàzku z wykonywaniem takiej umowy. Na marginesie nale˝y zauwa˝yç,
i˝ wàtpliwoÊci budzi umiejscowienie treÊci § 5 w art. 384, co robi obecnie wra˝enie z jednej
strony zupe∏nie nie skorelowane z uprzednià nowelizacjà k.c., której efektem by∏o mi´dzy in-
nymi skreÊlenie art. 384 § 3 k.c. i przeniesienie definicji konsumenta do ksi´gi I (art. 221),
a z drugiej rodzi pytanie, czy odpowiednik tej treÊci nie mia∏ si´ znaleêç wÊród przepisów bez-
poÊrednio poÊwi´conych umowie ubezpieczenia (art. 805-834). 
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24 Por. wnikliwe uwagi J. ¸opuskiego (w:) Nowe prawo ubezpieczeniowe a ubezpieczenie morskie: refleksje na temat
kierunków rozwoju prawa ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne nr 3/2004, s. 20.
25 Szczegó∏y: T. Wróblewski, Rzecznik Ubezpieczonych informuje: Konieczna modyfikacja, Prawo Ubezpieczenia Re-
asekuracja, nr 3/ 2005, s. 89-91.
26 Dla przyk∏adu: D. Fuchs, Ubezpieczenia gospodarcze w edukacji prawniczej, Gazeta Ubezpieczeniowa, , nr 23 (270)
z 8 czerwca 2004, Dodatek Izby Ubezpieczeƒ i Oceny Ryzyka, s. 1-2.
27 Co szczegó∏owo analizuje S. Rogowski, Ochrona konsumenta us∏ugi ubezpieczeniowej w prawie polskim (w:) T. San-
gowski, Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz – Poznaƒ 2002, s. 74 i nn.; D. Fuchs, Znaczenie regulacji
ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt nie-
bezpieczny: cz.1, Prawo Asekuracyjne nr 3/ 2001, s. 16-25 oraz cz.2, Prawo Asekuracyjne nr 4/2001, s. 16-28.
28 Por. art. 20 i nn. ustawy o poÊrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003r., DzU nr 124 poz. 1154 ze zm.
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Reasumpcja
Powy˝sza analiza poj´cia konsumenta i zakresu ochrony konsumenckiej implikuje kilka

wniosków. Po pierwsze nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ umowa ubezpieczenia niewàtpliwie jest,
niezale˝nie od powy˝szej charakterystyki, a na podstawie natury w∏asnej umowà konsu-
menckà, w znaczeniu, jakie trafnie podkreÊla∏ J. Kufel.29 Z tego równie˝ powodu mo˝na mieç
wàtpliwoÊci, czy obecny stan prawny rzeczywiÊcie chroni interesy wszystkich tych podmio-
tów, które tego najbardziej wymagajà. Bez wàtpienia takà ochron´ otrzyma ka˝dy konsu-
ment w znaczeniu art. 221 k.c. oraz ka˝da strona umowy ubezpieczenia, która jà zawiera
z zak∏adem ubezpieczeƒ (ubezpieczajàcy), nawet wówczas, gdy konsumentem w powy˝szym
znaczeniu nie jest. Zarazem niewàtpliwie podmioty, które w praktyce ubezpieczeniowej rów-
nie˝ wymagajà ochrony konsumenckiej, bo sà nieprofesjonalnymi biorcami us∏ugi ubezpie-
czeniowej, jakimi sà dla przyk∏adu ubezpieczeni, konsumentami nie b´dà, z dwóch zasadni-
czych powodów:

1/ nie sà stronami umowy ubezpieczenia, a wi´c nie mieszczà si´ w zakresie podmiotowym
hipotezy art. 384 § 5, który to przepis nakazuje stosowaç m.in. przepisy chroniàce kon-
sumentów tylko do stron umowy ubezpieczenia, co zresztà wynika tak˝e z powodu dru-
giego, i˝;

2/ nie dokonujà czynnoÊci prawnej w ramach stosunku ubezpieczenia, co umo˝liwia∏oby
skorzystanie z ochrony poprzez art. 221 k.c.

Powy˝sze wnioski bez wàtpienia analogicznie nale˝y odnieÊç do osoby uprawnionej do
Êwiadczenia pieni´˝nego np. w razie Êmierci osoby ubezpieczonej. Wystarczy przywo∏aç
przyk∏ad powszechnego ubezpieczenia grupowego na ˝ycie aby dodatkowo uzmys∏owiç sobie
ograniczony charakter ochrony konsumenckiej dla podmiotów stosunku ubezpieczenia, któ-
re nie b´dàc stronami umowy, cz´stokroç o wiele bardziej od nich takiej ochrony potrzebu-
jà. 

Pomimo tego prawodawca, skàdinàd s∏usznie, nie odmawia im prawa do ochrony ubezpie-
czeniowej, o czym by∏a mowa w pkt. 1 referatu. Je˝eli prawodawca de lege lata jest przeko-
nany o koniecznoÊci zrównowa˝enia w ramach stosunku ubezpieczenia ograniczenia pod-
miotowego poj´cia konsumenta, wprowadzonego poprzez art. 221 k.c. w stosunku do
poprzednio obowiàzujàcego art. 384 § 3 k.c., to zdaniem piszàcego nie istnia∏y powody, aby
odmawiaç takiej ochrony innym podmiotom stosunku ubezpieczenia, którym zak∏ad ubez-
pieczeƒ udziela i oferuje us∏ug´ polegajàcà na przej´ciu ryzyka wystàpienia negatywnych
skutków zdarzeƒ losowych, definiowanych przez art. 2 ust. 1 pkt. 18 ustawy ubezpieczenio-
wej.

Niewàtpliwie wprowadzenie § 5 do art. 384 k.c. by∏o reakcjà na zaw´˝enie zakresu pod-
miotowego konsumenta w odniesieniu do sfery, gdzie takie zaw´˝enie w praktyce gospodar-
czej nie jest zadowalajàce.30 Jednak˝e je˝eli przyjmiemy dyskusyjny charakter definicji kon-
sumenta w art. 221 k.c., to de lege ferenda postulowaç wypada zmian´ definicji poprzez
przeniesienie ci´˝aru gatunkowego z podmiotu na charakter dokonywanej przez niego czyn-
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noÊci, a nie próby ochrony kategorii podmiotów, które uznaje si´ za niepotrzebnie takiej
ochrony pozbawione. Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ w okresie obowiàzywania w polskim prawie
cywilnym art. 384 § 5 k.c., zawarcie umowy ubezpieczenia czyni z niej kontrakt o wyjàtko-
wym charakterze. W ten sposób pomi´dzy umowà ubezpieczenia a umowà konsumenckà po-
stawiono znak równoÊci, co niewàtpliwie wzmacnia konsumencki charakter umowy ubez-
pieczenia. Mo˝na w tym kontekÊcie postawiç tez´, i˝ analogicznej ochrony konsumenckiej
nie zapewnia si´ w sferze innych us∏ug finansowych, czego przyk∏adem mogà byç us∏ugi
bankowe. Jest to dodatkowy argument przemawiajàcy za rezygnacjà z treÊci art. 384 §
5 k.c., tak jak proponuje si´ w projekcie. Jednak wraz z uchyleniem art. 384 § 5 k.c. nieste-
ty nie proponuje si´ weryfikacji definicji konsumenta, co z pewnoÊcià uzasadniaç b´dzie
w przysz∏oÊci refleksj´ o niedostatecznej ochronie podmiotów stosunku ubezpieczenia ko-
rzystajàcych z us∏ug ubezpieczeniowych. Zdaniem autora nie powinno si´ jednak dà˝yç, tak-
˝e w przysz∏oÊci, do uzale˝nienia mo˝liwoÊci korzystania z ochrony konsumenckiej od fak-
tu przyznania danemu podmiotowi ochrony ubezpieczeniowej, niezale˝nie do jego
podmiotowych kwalifikacji. Obecnie treÊç art. 384 § 5 k.c. zarazem stanowi o wyjàtkowoÊci
rodzimej regulacji stosunku ubezpieczenia i tak˝e w ten sposób prawodawca polski potwier-
dza, i˝ umowa ubezpieczenia jest fenomenem prawa polskiego. 

dr DDaarriiuusszz  FFuucchhss , Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego

Summary of the article

Insurance protection and consumer protection
The article stresses the special character of insurance contracts and emphasises those

features of the contract that make the benefits for the parties of the insurance clear and easy
to understand. It draws attention to the implicit confidence between both parties of the
insurance contract. This confidence is a basis for creating insurance protection, to which the
insurer is additionally obliged by the insurance activity regulation. With respect to that the
relation between the insurance contract and consumer contract has been presented, with
special emphasis put on the consequences of article 384 § 5 of the civil code, as well as with
references to the project to make amendments to the civil code which have been accepted. 
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Etyczno-kulturowy model przedsi´biorstwa ubezpieczeniowego
Konsumenckie prawo uzyskania informacji pozostajàcych w zwiàzku z ustaleniem odpowie-

dzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ funkcjonuje w relacji z etyczno – kulturowym modelem przed-
si´biorstwa ubezpieczeniowego (busines ethics). Aspekt etyczno-kulturowy zak∏adu ubezpie-
czeƒ uwzgl´dnia realizacj´ jego obowiàzków wynikajàcych z norm prawnych. Analizuje
zachowania osób ze wzgl´du na ustalone wzorce post´powaƒ, niezale˝nie od tego czy wynika-
jà one bezpoÊrednio ze êróde∏ prawa stanowionego czy te˝ z ustalonych zwyczajów. Model
etyczno-kulturowy przedsi´biorstwa stanowi jeden z podsystemów jego funkcjonowania i po-
winien byç rozpatrywany na równi z modelem: ekonomicznym, finansowym, produkcyjnym,
organizacyjnym i prawnym. Etyk´ w biznesie nale˝y analizowaç wraz z uj´ciem ekonomicz-
nym prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej1. 

W aspekcie etyczno-kulturowym przedsi´biorstwa ubezpieczeniowego podstawowym poj´-
ciem jest starannoÊç dobrego kupca. W prawie handlowym dla oznaczenia podmiotu prowa-
dzàcego w sposób sta∏y i zawodowy przedsi´biorstwo zarobkowe u˝ywa si´ terminu „kupiec”
lub „przedsi´biorca”. W êród∏ach prawa wobec uchylenia art. 2 § 1 kodeksu handlowego ter-
min „kupiec” nie by∏ terminem techniczno-prawnym, aczkolwiek jest on u˝ywany w j´zyku
potocznym. Nie istniejà przeszkody do pos∏ugiwania si´ nim w j´zyku prawniczym, co po-
twierdzajà praktyka i nauka handlu zagranicznego2.

Przedsi´biorstwo ubezpieczeniowe, jako starannego kupca, obowiàzuje powinnoÊç polegajà-
ca na post´powaniu noszàcym cechy: sumiennoÊci, zapobiegliwoÊci, ostro˝noÊci, przezornoÊci
i dba∏oÊci o osiàgni´cie zamierzonego celu w relacjach z konsumentem. StarannoÊç przedsi´-
biorstwa ubezpieczeniowego stanowi zatem zespó∏ pozytywnych cech charakteryzujàcych jego
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zachowanie wobec konsumenta. Przy ocenie starannoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ nale˝y kiero-
waç si´ zasadami wynikajàcymi z osiàgni´ç wiedzy i techniki ubezpieczeniowej oraz ogólnego
doÊwiadczenia. Zak∏ad ubezpieczeƒ zapewniajàc konsumentowi Êwiadczonej us∏ugi prawo
uzyskania informacji pozostajàcych w zwiàzku z ustaleniem odpowiedzialnoÊci, realizuje sta-
rannoÊç dobrego kupca, w szczególnoÊci poprzez respektowanie etyczno-kulturowego modelu
funkcjonowania przedsi´biorstwa ubezpieczeniowego. Uwzgl´dnia przy tym koncepcj´ prowa-
dzenia przedsi´biorstwa ubezpieczeniowego przy wykorzystaniu technologii informacji.

Umo˝liwienie konsumentowi uzyskania informacji, które pozostajà w zwiàzku z ustaleniem od-
powiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, stanowi przyk∏ad nowej koncepcji prowadzenia przedsi´-
biorstwa, wymagajàcej zmiany regu∏ post´powania w obszarze dzia∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ. 

Podstawowà zasadà staje si´ bowiem otwieranie na potrzeby klienta3, przeanalizowanie ich,
sformu∏owanie funkcji informacyjnych wobec konsumenta i poddanie analizie.

Uwzgl´dniajàc technologi´ informacji w koncepcji funkcjonowania przedsi´biorstwa ubez-
pieczeniowego nale˝y przeprowadziç analiz´ realizacji przez nie potrzeb klientów. 

W przedsi´biorstwie ubezpieczeniowym uprawnienie konsumenta powinno uwzgl´dniaç za-
sady rzetelnoÊci komunikacyjnej, prawdy oraz partnerstwa i otwartoÊci. Przekaz informacji
udzielanych konsumentowi zgodnie z prowadzonà politykà informacyjnà zak∏adu ubezpieczeƒ
winien braç pod uwag´ jego dzia∏ania w obszarach: systematycznoÊci, orientacji na dialog, zro-
zumia∏oÊci, rzeczowoÊci, wiarygodnoÊci, otwartoÊci, ukierunkowaniu na rozwiàzanie proble-
mu, jednolitoÊci teoretycznych zawartoÊci.

Przedsi´biorstwo ubezpieczeniowe po zg∏oszeniu szkody przeprowadza post´powanie likwi-
dacyjne, w którym ustala okolicznoÊci zdarzenia, podmiot ponoszàcy odpowiedzialnoÊç za je-
go powstanie, rodzaj i rozmiar szkód. 

Post´powanie zak∏adu ubezpieczeƒ prowadzone jest na podstawie uzyskanych dokumentów,
np. oÊwiadczeƒ i wyjaÊnieƒ uczestników, szkicu miejsca zdarzenia, informacji uzyskanych od
policji, stra˝y po˝arnej, organów celnych, opinii rzeczoznawców.

Problemy interpretacyjne w zakresie uprawnieƒ konsumenta us∏ugi 
ubezpieczeniowej 

Analiza teoretycznych i praktycznych aspektów ochrony konsumentów tworzy problemy
natury interpretacyjnej. Istotà ich jest wyjaÊnienie, czy ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej (DzU nr 124, poz. 1151 z póên. zm.) zapewnia ochron´ konsumen-
tom w pe∏nym zakresie, czy te˝ wprowadza zapisy nieostre, stwarzajàce mo˝liwoÊç niejedno-
znacznej interpretacji.

W art. 16 ust. 4 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (DzU nr 124, poz.1151 z póên. zm.)
wprowadzono uprawnienie wglàdu w informacje i dokumenty pozostajàce w zwiàzku z usta-
leniem odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ i wysokoÊci odszkodowania (Êwiadczenia). In-
formacja ∏ac. „informatio” oznacza „powiadomienie o czymÊ, zakomunikowanie czegoÊ; wia-
domoÊç, pouczenie”4. 

Teoria informacji swoim zakresem obejmujàca kodowanie, przekazywanie, przechowywanie
informacji, znajduje pe∏ne zastosowanie w dzia∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ. Dokument, ∏ac.
„documentum”, stanowi „zaÊwiadczenie na piÊmie, pisemny Êlad czynnoÊci prawnej, przed-
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miot b´dàcy dowodem, stwierdzajàcy prawdziwoÊç okreÊlonych okolicznoÊci, faktów, stanów,
itp.”5 Z powy˝szego wynika, i˝ ka˝dy dokument zawiera informacje. Natomiast zgodnie z za-
prezentowanà powy˝ej definicjà informacja nie musi stanowiç dokumentu, albowiem mo˝e
byç wiadomoÊcià ustnà. Jednak˝e z tak przekazanej informacji mo˝e byç tworzony dokument,
np. w formie notatki. Zak∏ad ubezpieczeƒ realizujàc czynnoÊci likwidacyjne dokumentuje je
w aktach szkody, a zatem ka˝da informacja odzwierciedlajàca przebieg podejmowanych przez
zak∏ad ubezpieczeƒ dzia∏aƒ powinna byç potwierdzona dokumentem. 

W ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej wprowadzono prokonsumenckie uregulowanie,
dotychczas nieistniejàce, a pozostajàce w zgodnoÊci z art. 355 § 1 k.c. wed∏ug którego d∏u˝nik
jest zobowiàzany do zachowania starannoÊci ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju. 

Zak∏ad ubezpieczeƒ w momencie zaistnienia szkody, jako d∏u˝nik zosta∏ zobowiàzany do
udost´pnienia informacji i dokumentów, które mia∏y wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoÊci
gwarancyjnej i wysokoÊci odszkodowania lub Êwiadczenia. Wprowadzenie przez ustawodawc´
w art. 16 ust. 4 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej dualizmu w zakresie rodzaju udost´p-
nianych danych dopuszcza mo˝liwoÊç przekazania informacji w formie nieudokumentowanej.
Niezale˝nie od powy˝szego zak∏ad ubezpieczeƒ nie ma prawa ograniczenia si´ wy∏àcznie do
informacji nieudokumentowanej, albowiem cià˝y na nim ustawowy obowiàzek udost´pnienia
„informacji i dokumentów”. 

Zapis art. 16 ust. 4 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej zawiera∏ nieostre uregulowanie
odnoszàce si´ do momentu powstania obowiàzku zak∏adu ubezpieczeƒ udost´pnienia informa-
cji i dokumentów. Odnosi∏o si´ ono do u˝ytego przez ustawodawc´ zwrotu: „które mia∏y wp∏yw
na ustalenie odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ i wysokoÊci odszkodowania lub Êwiadcze-
nia”. Umo˝liwia∏o to udost´pnianie wybranych informacji i dokumentów, po przeprowadzeniu
i zakoƒczeniu post´powania likwidacyjnego w sprawie. 

Nowelizacja omawianej ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej z dnia 8 lipca 2005 r. wpro-
wadzi∏a mo˝liwoÊç zapoznawania si´ z informacjami i dokumentami na ka˝dym etapie prowa-
dzonego przez zak∏ad ubezpieczeƒ post´powania likwidacyjnego. Âwiadczy o tym u˝yty zwrot
„gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ”.

Wprowadzony zapis wzmacnia pozycj´ konsumenta us∏ugi ubezpieczeniowej, albowiem otrzy-
muje on uprawnienie do domagania si´ od zak∏adu ubezpieczeƒ informacji i dokumentów jeszcze
przed zaj´ciem przez ubezpieczyciela stanowiska w sprawie. Zak∏ad ubezpieczeƒ na podstawie art.
817 § 1 k.c. zobowiàzany jest spe∏niç Êwiadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiado-
mienia o szkodzie. Gdyby zaÊ w podstawowym 30 dniowym terminie spe∏nienie Êwiadczenia oka-
za∏o si´ niemo˝liwe ze wzgl´du na brak okolicznoÊci umo˝liwiajàcych ustalenie odpowiedzialnoÊci
zak∏adu ubezpieczeƒ albo wysokoÊci Êwiadczenia, to zgodnie z art. 817 § 2 k.c. Êwiadczenie powin-
no byç spe∏nione przez przedsi´biorstwo ubezpieczeniowe w czasie 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe.

Odnoszàc si´ do ubezpieczeƒ obowiàzkowych, zwa˝ywszy na art. 14 ust. 2 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU nr 124, poz. 1152) stwier-
dziç nale˝y, i˝ zachowano 30 dniowy termin podstawowy, lecz wyd∏u˝ono do dni 90 od dnia
z∏o˝enia zawiadomienia o szkodzie termin wyp∏aty odszkodowania, gdyby w terminie pod-
stawowym, przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci przez przedsi´biorstwo ubezpieczeniowe
nie by∏o mo˝liwe ustalenie odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ albo wysokoÊci odszko-
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dowania. W przypadku braku mo˝liwoÊci ustalenia przez przedsi´biorstwo ubezpieczeniowe
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia jego odpowiedzialnoÊci, wed∏ug art.14 ust.2 tej usta-
wy zak∏ad ubezpieczeƒ informuje na piÊmie uprawnionego o przyczynach niemo˝noÊci za-
spokojenia roszczeƒ w ca∏oÊci lub cz´Êci. Pisemna informacja zak∏adu ubezpieczeƒ nie mo-
˝e mieç charakteru ogólnego, zawierajàcego wy∏àcznie stwierdzenie braku mo˝liwoÊci
wyjaÊnienia w terminie podstawowym okolicznoÊci niezb´dnych do ustalenia odpowiedzial-
noÊci, lecz winna zawieraç szczegó∏owe uzasadnienie, uwzgl´dniajàce wyszczególnienie oko-
licznoÊci szkody, które nie zosta∏y wyjaÊnione, a pozostajà w normalnym zwiàzku przyczy-
nowo skutkowym ze zdarzeniem losowym obj´tym ubezpieczeniem. Pismo uzasadniajàce
powinno zakreÊlaç przypuszczalny termin zaj´cia ostatecznego stanowiska w sprawie, nie
przekraczajàcego jednak˝e 90 dni od dnia z∏o˝enia zawiadomienia o szkodzie. W terminie
podstawowym przedsi´biorstwo ubezpieczeniowe zobowiàzane jest do wyp∏aty bezspornej
cz´Êci odszkodowania.

Ustawodawca przewidzia∏ mo˝liwoÊci przekroczenia 90 dniowego terminu likwidacji szkody
w przypadkach uzale˝nienia odpowiedzialnoÊci przedsi´biorstwa ubezpieczeniowego od toczà-
cego si´ post´powania karnego lub cywilnego. 

Sàd Najwy˝szy w uchwale z dnia 19 marca 1998 r. IICZP 72/97 OSNC1998, nr 9, poz. 133
uzna∏, i˝ podstawowy termin 30 dni do wyp∏aty odszkodowania oznacza, ˝e odsetki nale˝y li-
czyç od pierwszego dnia po up∏ywie tego terminu, chyba, ˝e szczególne okolicznoÊci przema-
wiajà za przyj´ciem innego terminu. 

Wydaje si´, i˝ pod poj´ciem „szczególnych okolicznoÊci” nale˝y rozumieç sytuacj´, w której
nie jest mo˝liwe w terminie podstawowym wyjaÊnienie przez zak∏ad ubezpieczeƒ okolicznoÊci
dotyczàcych jego odpowiedzialnoÊci lub wysokoÊci odszkodowania. W wyroku z dnia 2 lipca
2004r. IICK412/03 (Biuletyn SN 2004 nr 12) Sàd Najwy˝szy uzna∏, i˝ ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialnoÊç za szkod´ wyrzàdzonà wskutek zw∏oki w spe∏nieniu Êwiadczenia z umowy
ubezpieczenia, a w wyroku z dnia 10 lutego 2000 r. IICKN 725/98 OSNC2000, nr 9, poz. 158
wyrazi∏ poglàd, i˝ zasàdzenie odszkodowania wed∏ug cen z daty wyrokowania mo˝e uzasad-
niaç przyznanie odsetek dopiero od tej daty. Przewidziana w art. 363 § 2 k.c. zasada nie wy∏à-
cza ustalenia w danym wypadku odszkodowania wed∏ug cen z daty, w której powinno ono byç
spe∏nione i zasàdzenia go z odsetkami od tej daty.

Przedstawione orzeczenia Sàdu Najwy˝szego potwierdzajà obowiàzek przestrzegania
przez przedsi´biorstwo ubezpieczeniowe terminu 30 dni na wyp∏at´ odszkodowania, nie sà
jednak jednolite dla konsumenta we wskazaniu poczàtku biegu terminu, od którego nalicza-
ne sà odsetki ustawowe z tytu∏u nieterminowej realizacji zobowiàzania zak∏adu ubezpie-
czeƒ. Konsument wyst´pujàc z roszczeniem do przedsi´biorstwa ubezpieczeniowego powi-
nien okreÊliç je w sposób kwotowy. Zgodnie z wyrokiem Sàdu Najwy˝szego z 6 lipca 1999 r.
IIICKN 315/98 OSNC 2000 nr 2, poz. 31 Êwiadczenia odszkodowawcze zak∏adu ubezpieczeƒ
sà terminowe; zak∏ad nie pozostaje jednak w opóênieniu co do kwot nie obj´tych jego decy-
zjà, je˝eli poszkodowany po jej otrzymaniu lub wczeÊniej nie okreÊli∏ kwotowo swego rosz-
czenia.

Podmioty uzyskujàce od przedsi´biorstwa ubezpieczeniowego informacje 
o zaistnieniu zdarzenia losowego

Ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w art.16 ust.1 wyszczególni∏a podmioty, które za-
k∏ad ubezpieczeƒ informuje o zajÊciu zdarzenia losowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà.
Nale˝à do nich: ubezpieczajàcy i ubezpieczony. W nowelizacji ustawy zmodyfikowano uregu-
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lowanie dotyczàce zakresu podmiotowego osób uprawnionych do uzyskania od zak∏adu ubez-
pieczeƒ informacji o zdarzeniu losowym. Wprowadzono bowiem obowiàzek zak∏adu ubezpie-
czeƒ informowania o zajÊciu zdarzenia losowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà ubezpie-
czajàcego lub ubezpieczonego, je˝eli nie sà oni osobami wyst´pujàcymi z zawiadomieniem
o jego powstaniu. W porównaniu z dotychczas obowiàzujàcà regulacjà, nowy zapis ustawowy
eliminuje obowiàzek jednoczesnego zawiadamiania ubezpieczajàcego i ubezpieczonego, wpro-
wadzajàc rozwiàzanie alternatywne umo˝liwiajàce zawiadomienie jednego z dwóch podmio-
tów, tj. ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego.

Dodatkowo w nowelizacji cytowanej wy˝ej ustawy wprowadzono zapis uzale˝niajàcy powia-
domienie przez zak∏ad ubezpieczeƒ jednà z dwóch osób, o których mowa powy˝ej od tego, czy
podmioty te wyst´powa∏y do ubezpieczyciela z zawiadomieniem o zajÊciu zdarzenia losowego
obj´tego ochronà ubezpieczeniowà.

Forma realizacji obowiàzku informacyjnego przedsi´biorstwa ubezpieczeniowego
Ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej reguluje tak˝e problematyk´ formy realizacji obo-

wiàzku informacyjnego obcià˝ajàcego zak∏ad ubezpieczeƒ. Ustawodawca w art. 16 ust. 1 cyto-
wanej ustawy wprowadzi∏ alternatywnà mo˝liwoÊç jego wykonywania przez ubezpieczyciela
poprzez zastosowanie formy pisemnej lub elektronicznej. 

W nowelizacji ustawy z dnia 8 lipca 2005r. utrzymano wprawdzie alternatywnà mo˝liwoÊç
realizacji obowiàzku informacyjnego przez zak∏ad ubezpieczeƒ. 

Pozostawiono w mocy form´ pisemnà, eliminujàc jednak form´ elektronicznà poprzez zastà-
pienie jej formà w postaci niedookreÊlonej, odnoszàcà si´ do innego sposobu przekazania in-
formacji, na który osoba ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego wyrazi∏a zgod´. 

Wprowadzona forma jest poj´ciem szerszym, obejmujàcym jako jednà z mo˝liwych – form´
elektronicznà. Ustawodawca, poprzez umo˝liwienie zastosowania innej ni˝ pisemna forma re-
alizacji informacji o dokumentach potrzebnych do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody
umo˝liwi∏ skorzystanie z dowolnej, uzgodnionej z zak∏adem ubezpieczeƒ formy oÊwiadczenia
woli. Ustawodawca nie doprecyzowa∏ jednak momentu, w którym konsument ma prawo wy-
raziç zgod´ na form´ przekazania informacji. 

Uprawnienie konsumenta us∏ugi ubezpieczeniowej do ˝àdania potwierdzenia
przez przedsi´biorstwo ubezpieczeniowe udost´pnionych informacji

W art. 16 ust. 4 ustawy o której mowa ustawodawca umo˝liwi∏ ubezpieczajàcemu i ubezpie-
czonemu prawo ˝àdania potwierdzenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ udost´pnionych informacji
i dokumentów, gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci. W Êwietle zaprezentowa-
nych rozwa˝aƒ nie doprecyzowano sposobu udost´pnienia informacji ubezpieczajàcemu
i ubezpieczonemu przez przedsi´biorstwo ubezpieczeniowe. Oznacza to, i˝ zak∏ad ubezpieczeƒ
majàc mo˝liwoÊç udost´pniania informacji w formie innej ni˝ pisemnej, w sytuacji ˝àdania
przez konsumenta ich potwierdzenia przez przedsi´biorstwo ubezpieczeniowe, zobowiàzany
jest do zaw´˝enia katalogu sposobów ich przekazania wy∏àcznie do formy zapewniajàcej ich
potwierdzenie. Stan taki jest konsekwencjà braku zdefiniowania w ustawie poj´ç „dokumen-
tu” i „informacji” zwiàzanych z ustaleniem odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ lub wyso-
koÊci Êwiadczenia. 

PodkreÊliç nale˝y, i˝ zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy dokumenty zwiàzane z zawieraniem
i „wykonywaniem umów ubezpieczenia mogà byç sporzàdzone na elektronicznych noÊnikach
informacji...”. Proces likwidacji szkody jest elementem realizacji umowy ubezpieczenia. Wobec
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powy˝szego nie ma ustawowych ograniczeƒ dla gromadzenia na elektronicznych noÊnikach
informacji dokumentów zwiàzanych z prowadzonym post´powaniem likwidacyjnym i majà-
cych na celu ustalenie odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ lub wysokoÊci Êwiadczenia. 

Z powy˝szego wynika, i˝ ustawa nie wyklucza mo˝liwoÊci udost´pnienia ubezpieczajàcemu
i ubezpieczonemu dokumentów gromadzonych na elektronicznych noÊnikach informacji. Jed-
nak w sytuacji gdy konsument us∏ugi ubezpieczeniowej domaga si´ sporzàdzenia kserokopii
dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoÊci z orygina∏em, dokumenty zapisane w formie elek-
tronicznej wymagajà przetransponowania na formy tekstu drukowanego.

Uprawnienie konsumenta us∏ugi ubezpieczeniowej do ˝àdania 
od przedsi´biorstwa ubezpieczeniowego sporzàdzenia kserokopii dokumentów

Ustawodawca w art. 16 ust. 4 ustawy umo˝liwi∏ równie˝ ubezpieczajàcemu i ubezpieczone-
mu prawo do ˝àdania od przedsi´biorstwa ubezpieczeniowego sporzàdzenia kserokopii doku-
mentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci. Wprowadzono prawo ˝àdania wy-
konania kserokopii, nie wskazujàc, czy poj´cie to obejmuje tak˝e mo˝liwoÊç np. skanowania
dokumentów lub fotografowania ich w technice cyfrowej.

W nieostrym zapisie ustawy stwierdzono wprawdzie, i˝ sporzàdzanie kserokopii odbywa
si´ na koszt ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego i czynnoÊç ta wraz z potwierdzaniem
zgodnoÊci kserokopii z orygina∏em nie mo˝e wiàzaç si´ z „wykraczajàcymi ponad uzasadnio-
nà potrzeb´ utrudnieniami”, jednak w sposób jednoznaczny nie wskazano kto ma wykony-
waç kserokopie dokumentów. U˝ycie zwrotu „zapewnienia mo˝liwoÊci” sugeruje, i˝ czyn-
noÊç t´ mo˝e wykonaç zarówno konsument us∏ugi ubezpieczeniowej, dysponujàcy sprz´tem
do wykonania kserokopii, np. w siedzibie zak∏adu ubezpieczeƒ lub przedsi´biorstwo ubez-
pieczeniowe. 

Zgodnie z rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 7 paêdziernika 1997 r. „w sprawie Pol-
skiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD)” (DzU nr 28 z 1998 r., poz. 829 z póên. zm.) wykonywa-
nie kserokopii sklasyfikowano w dziale 22, grupie 22.2 , klasie 22.22, podklasie 22.22.Z. Wo-
bec faktu, i˝ odp∏atne wykonywanie kserokopii jest dzia∏alnoÊcià gospodarczà, zakres
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa ubezpieczeniowego powinien byç rozszerzony o wykonywanie
dzia∏alnoÊci sklasyfikowanej w Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci pod nazwà: „Dzia∏alnoÊç wy-
dawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych noÊników informacji”. Dzia∏alnoÊç ubezpiecze-
niowa zosta∏a sklasyfikowana w sekcji J w dziale 66 w grupie: „Ubezpieczenia oraz fundusze
emerytalno – rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki spo∏ecznej”.

Powy˝sze warto skonfrontowaç z zapisami art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej. Zapis art. 3 ust. 1 wspomnianej ustawy stanowi, i˝ „dzia∏alnoÊç ubezpieczenio-
wa obejmuje wykonywanie czynnoÊci ubezpieczeniowych zwiàzanych z oferowaniem i udzie-
laniem ochrony na wypadek ryzyka wystàpienia skutków zdarzeƒ losowych.” Zapis ten
w oczywisty sposób nie obejmuje swym zakresem czynnoÊci polegajàcych na sporzàdzaniu kse-
rokopii dokumentów .

Mo˝na wprawdzie wyraziç poglàd, i˝ wykonywanie kserokopii dokumentów przez zak∏ad
ubezpieczeƒ zwiàzane jest z dzia∏aniami polegajàcymi na udzielaniu ochrony ubezpieczeniowej
na wypadek wystàpienia szkody, jednak w kontekÊcie zapisów zawartych w przytoczonym wy-
˝ej rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 7 paêdziernika 1997 r. i ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (DzU nr 17 z 2001 r., poz. 209) jest ono chybione. Obo-
wiàzujàce przepisy nak∏adajà na zak∏ady ubezpieczeƒ wpis obligatoryjny do Krajowego Reje-
stru Sàdowego. 
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Zgodnie z art. 40 ust.1 tej ustawy w dziale 3 rejestru przedsi´biorców zamieszczane sà dane
o przedmiocie dzia∏alnoÊci wed∏ug Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD). Odp∏atne wyko-
nywanie kserokopii jest dzia∏alnoÊcià gospodarczà.

Skoro zatem sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci, prowadzona przez za-
k∏ad ubezpieczeƒ dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowa obligatoryjnie podlega wpisowi do Krajowe-
go Rejestru Sàdowego to „per analogiam” wpisowi do Krajowego Rejestru Sàdowego podle-
gaç powinna, tak˝e dzia∏alnoÊç polegajàca na odp∏atnym wykonywaniu kserokopii
dokumentów. 

Zaprezentowany sposób uzupe∏nienia wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego o dzia∏alnoÊç
polegajàcà na wykonywaniu kserokopii dokumentów nie pozostaje w sprzecznoÊci z zapisem
art. 3 ust. 2 ustawy, gdy˝ dzia∏alnoÊç polegajàca na wykonywaniu kserokopii dokumentów gro-
madzonych w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ lub wysokoÊci Êwiadczenia
zwiàzana jest bezpoÊrednio z prowadzonà przez zak∏ad ubezpieczeƒ dzia∏alnoÊcià ubezpiecze-
niowà. Spe∏nione zostanà zatem wymagania ustawowe dotyczàce wpisu do Krajowego Rejestru
Sàdowego.

Rejestracja przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze Sàdowym stanowi „istotny element
z punktu widzenia pewnoÊci i bezpieczeƒstwa obrotu gospodarczego”6. Stwierdziç zatem na-
le˝y, i˝ ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej wskazuje na koniecznoÊç rozszerzenia dzia∏al-
noÊci przedsi´biorstw ubezpieczeniowych o czynnoÊci zwiàzane z udost´pnianiem dokumen-
tów konsumentom, a jednoczeÊnie poprzez treÊç zapisu art. 3 ust. 2 tej˝e ustawy uniemo˝liwia
zak∏adom ubezpieczeƒ wykonywanie innej dzia∏alnoÊci poza dzia∏alnoÊcià ubezpieczeniowà.
Powy˝sze wskazuje na nieostroÊç zapisów legislacyjnych oraz ich wewn´trznà sprzecznoÊç
w kwestii ochrony konsumenta w sferze obs∏ugi umów ubezpieczenia. 

Ustawa nie okreÊla metod wyliczenia ceny za us∏ug´ sporzàdzenia kserokopii dokumentów,
dopuszczajàc swobodne ich kalkulowanie przez przedsi´biorstwo ubezpieczeniowe. 

Podsumowanie 
Wprowadzona przez ustawodawc´ zasada jawnoÊci post´powania likwidacyjnego prowadzo-

nego przez przedsi´biorstwo ubezpieczeniowe funkcjonuje w obrocie ubezpieczeniowym. Za-
sady jej realizacji ze wzgl´du na wyst´pujàce niedookreÊlone wyra˝enia ustawowe powodujà
mo˝liwoÊç niejednoznacznej interpretacji uprawnieƒ konsumenckich. W konsekwencji powo-
dowaç to mo˝e niepewnoÊç po stronie konsumenta us∏ugi ubezpieczeniowej w zakresie prawi-
d∏owego sposobu realizacji jego ustawowych uprawnieƒ. Istniejàce problemy natury interpre-
tacyjnej nie stanowià elementu efektywnego i prawid∏owego funkcjonowania modelu
etyczno-kulturowego przedsi´biorstwa ubezpieczeniowego, tworzà wr´cz element negatywny
w postrzeganiu przez konsumenta us∏ugi ubezpieczeniowej jego uprawnieƒ do realizacji usta-
wowych praw. 

Sytuacja ta powoduje niepewnoÊç konsumenta co do sposobu realizacji procesu likwidacji
szkody, a dla zak∏adu ubezpieczeƒ szkod´ ze wzgl´du na potencjalnà rezygnacj´ z zakupu
us∏ugi ubezpieczeniowej przez konsumenta.

Istniejàce niedookreÊlone wyra˝enia ustawowe dotyczàce zasad jawnoÊci post´powania li-
kwidacyjnego zak∏ócajà funkcjonowanie przedsi´biorstwa ubezpieczeniowego jako starannego
kupca, respektujàcego zasady sumiennoÊci, zapobiegliwoÊci, ostro˝noÊci, przezornoÊci w rela-
cjach z konsumentem. Stanowià naruszenie etyczno–kulturowego modelu przedsi´biorstwa
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ubezpieczeniowego poprzez brak mo˝liwoÊci prawid∏owoÊci oceny realizacji przez nie obowiàz-
ków wynikajàcych z norm prawnych.

dr MMaa∏∏ggoorrzzaattaa  MMaalliisszzeewwsskkaa, Akademia Finansów w Warszawie (dawniej Wy˝sza Szko∏a Ubezpieczeƒ
i BankowoÊci). Wspó∏pracownik-ekspert Rzecznika Ubezpieczonych.

Summary of the article

Consumer’s right to obtain information connected with stating the lia-
bility of an insurance enterprise

The aim of the article is to discuss the problems of interpretational nature in the analysis
of theoretical and practical aspects of insurance services’ consumers’ protection.

The author describes an ethical cultural model of an insurance company constituting the
basis for the realization of consumers’ rights and emphasizes the fact that insurance compa-
nies should respect consumers. She also points out the existence of various interpretations of
the article 16 of the „Insurance Activity Act” of 22 May, 2003 (Journal of Laws No 124, item
1151 with later amendments) concerning the right to receive from an insurance company the
information helpful in establishing its liability.

It is proved that an ethical cultural model of an insurance company is not fully realized. The
situation poses risks for the company, which can lose clients due to their resignation from the
insurance company’s services as well as for clients, who feel uncertain about the services in
case of an act of God.
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Wprowadzenie
Akty wtórne prawa europejskiego przewa˝nie poprzedzane sà badaniami komparatywnymi

systemów prawnych paƒstw cz∏onkowskich i ocenà koniecznoÊci wprowadzenia zmian do pra-
wa europejskiego. Usprawiedliwieniem dla poszukiwaƒ nowych rozwiàzaƒ w prawie wspólno-
towym jest fragmentarycznoÊç regulacji chroniàcych konsumenta w dyrektywach, pog∏´bianie
si´ zró˝nicowania istniejàcych praktyk handlowych stanowiàcych przeszkod´ w funkcjonowa-
niu wspólnego rynku oraz nowe zagro˝enia wynikajàce z nowoczesnych technik komunikowa-
nia si´. Przystàpienie nowych paƒstw do Wspólnoty dodatkowo pog∏´bi∏o ró˝nice standardów.
W Zielonej Ksi´dze Ochrony Konsumenta w Unii Europejskiej z 2 paêdziernika 2001 r.1 do-
strze˝ono koniecznoÊç podnoszenia poziomu ochrony konsumenta przed coraz bardziej wyrafi-
nowanymi praktykami handlowymi i niemalejàcà ich skalà. JednoczeÊnie Komisja w og∏oszo-
nym komunikacie do Zielonej Ksi´gi oceni∏a, ̋ e dotychczasowe regulacje paƒstw cz∏onkowskich
oparte o dyrektywy wyznaczajàce minimalne standardy harmonizacji wykazujà znaczne ró˝ni-
ce w ochronie konsumenta przed nieuczciwymi praktykami, powodujàc niepewnoÊç prawnà
i bariery utrudniajàce funkcjonowanie wspólnego rynku, w tym budowanie konsumenckiego
zaufania do transakcji transgranicznych warunkujàcego ich udzia∏ w wymianie.

A˝eby zlikwidowaç wymienione przeszkody uznano za optymalnà propozycj´ Komisji wy-
pracowania jednolitych zasad przez ramowy charakter dyrektywy wyznaczajàcej maksymalne
standardy harmonizacji materialno-prawnych rozwiàzaƒ2. Funkcje takiej regulacji przej´∏a
dyrektywa 2005/29 dotyczàca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsi´-
biorstwa wobec konsumentów na rynku wewn´trznym3. Dyrektywa 2005/29 podobnie jak
wi´kszoÊç aktów wtórnego prawa wspólnotowego, regulujàcego oprócz priorytetu wspólnego
rynku tak˝e prokonsumenckie aspekty, zosta∏a oparta o art. 95 TWE. Zarówno krajowa, jak
i zagraniczna doktryna poddaje w wàtpliwoÊç zasadnoÊç przyj´cia za podstaw´ aktów praw-
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nych tego przepisu, odnoszàcego si´ do zakoƒczenia budowania jednolitego rynku i zapewnie-
nia na nim funkcjonowania regu∏ konkurencji, a nie art. 153 Traktatu, który bezpoÊrednio
s∏u˝y kszta∏towaniu wysokich standardów ochrony konsumenta w przestrzeni transgranicz-
nej.

Art. 4 dyrektywy potwierdza traktatowà regu∏´ priorytetu swobodnego przep∏ywu towarów
i us∏ug na jednolitym rynku. W projektach niniejszej dyrektywy charakterystyczny dla prawa
wspólnotowego priorytet funkcjonowania jednolitego rynku bez barier wewn´trznych dodat-
kowo umacnia∏a zasada kraju pochodzenia4. Na skutek reakcji zw∏aszcza organizacji konsu-
menckich wymieniona zasada zosta∏a ostatecznie wykreÊlona5.

W zwiàzku z obj´ciem zakresem omawianej dyrektywy równie˝ praktyk handlowych doty-
czàcych dzia∏alnoÊci ubezpieczycieli zaj´cie si´ tà tematykà uzna∏em za zasadne. Za∏o˝eniem
ustawodawcy wspólnotowego jest zagwarantowanie spójnoÊci systemu. W przypadku kolizji
mi´dzy przepisami komentowanej dyrektywy a innymi przepisami prawnymi Wspólnoty regu-
lujàcymi szczególne aspekty nieuczciwych praktyk handlowych te ostatnie zachowujà pierw-
szeƒstwo. Bardziej restryktywne (nakazowe) wymogi w odniesieniu do us∏ug finansowych s∏u-
˝àce wykonaniu dyrektyw (sektorowych) oraz zawierajàce klauzule minimalnej harmonizacji
mogà byç utrzymane przez Paƒstwa Cz∏onkowskie przez okres 6 lat6. Nowa dyrektywa wpisu-
je si´ w program wspólnotowy tworzenia lepszego prawa w drodze stopniowego wycofywania
si´ z nadmiaru regulacji sektorowych.

Przedmiot regulacji
Zakresem regulacji obj´to ca∏y obszar stosunków mi´dzy profesjonalnym, a nieprofesjonal-

nym kontrahentem, gdy˝ dyrektywa obejmuje zakaz nieuczciwych praktyk przedsi´biorców
wobec konsumentów przed zawarciem, w trakcie zawierania i w procesie wykonywania umo-
wy7. Dla osiàgni´cia za∏o˝onych celów normodawca europejski wprowadza do komentowane-
go aktu niezb´dne kluczowe definicje, a wÊród nich zarówno szerokie uj´cie praktyk handlo-
wych, jak i praktyk nieuczciwych. Zgodnie z brzmieniem art. 2d dyrektywy praktyki handlowe
stosowane przez przedsi´biorstwa wobec konsumentów oznaczajà ka˝de dzia∏anie przedsi´-
biorcy, jego zaniechanie, sposób post´powania, oÊwiadczenie lub komunikat handlowy, w tym
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2 Akty tego rodzaju okreÊlajàce maksymalnà harmonizacj´ przepisów b´dàcych przedmiotem regulacji narzucajà treÊç
normom prawa krajowego pozostawiajàc swobod´ metody w∏àczenia do krajowego porzàdku postanowieƒ dyrektywy
oraz procedury. W skrajnych przypadkach metoda maksymalnej harmonizacji mo˝e przybraç postaç mechanicznej
multiplikacji. A. Bator, Normy wtórnego prawa europejskiego z perspektywy teorii prawa (w:) Teoria prawa europej-
skiego pod red. J. Kaczora, Wroc∏aw 2005, s. 47; G. Howells, Ch. Twigg-Flesner, What sort of Europe do consumers
want?, Consumer Policy Review 2005, nr 5, s. 170-171.
3 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczàca nieuczciwych praktyk
handlowych stosowanych przez przedsi´biorstwa wobec konsumentów na rynku wewn´trznym oraz zmieniajàca dy-
rektyw´ Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz roz-
porzàdzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, OJ z 11 czerwca 2005 r., L 149, s. 22.
4 Zob. projekt art. 4 dyrektywy z dnia 18 czerwca 2003 r., t∏umaczenie I.B. Nestoruk, Europejskie prawo o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji (prezentacja projektu dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych), Prace Insty-
tutu Prawa W∏asnoÊci Intelektualnej 2005, z. 89, s. 175. Prace nad dyrektywami konsumenckimi w tym zakresie bu-
dzi∏y na tyle silne spory, ˝e w odniesieniu m.in. do dyrektywy regulujàcej handel elektroniczny wy∏àczono t´ zasad´
w aneksie (za∏àczniku I) w odniesieniu do konsumentów. Zasada paƒstwa pochodzenia zak∏adajàca wzajemne uzna-
wanie prawa krajowego przez paƒstwa cz∏onkowskie w odniesieniu do dyrektyw przewidujàcych pe∏nà harmonizacj´
straci∏a na ostroÊci, co nie jest równoznaczne z ca∏kowità utratà pe∏nionych przez nià funkcji.
5 A. Mokrysz-Olszyƒska, Swoboda promocji a ochrona przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w projektach pra-
wa Unii Europejskiej, PiP 2005, z. 2, s. 54 i n.; por. I.B. Nestoruk, Europejskie..., s. 157.



reklam´ i marketing, bezpoÊrednio zwiàzane z promocjà, sprzeda˝à lub dostawà produktu do
konsumentów. Dyrektywa wprowadza termin „komunikacja handlowa”, którego pewne wy-
znaczniki zawarte sà w poj´ciu praktyk handlowych. Ustawodawca europejski przyjmuje sze-
rokie rozumienie tych praktyk i w konsekwencji zakazu nieuczciwych odst´pstw w tym zakre-
sie8. Na czo∏o praktyk handlowych wysuwa si´ reklama gospodarcza, która w prawie
wspólnotowym jest traktowana jako wa˝ne êród∏o informacji o towarze lub us∏udze, swoisty
przewodnik po rynku i emanacja wolnoÊci gospodarczej. W Êwietle dyrektywy 99/44 o niektó-
rych aspektach sprzeda˝y towarów konsumpcyjnych i zwiàzanych z nià gwarancji9 publiczne
zapewnienia wyprzedzajàce umow´ sprzeda˝y (sfera przedkontraktowa), których êród∏em
mo˝e byç zw∏aszcza reklama, sà prawnie relewantne. W tym kierunku idà postanowienia dy-
rektywy 2005/29, która w art. 7 ust. 4 precyzuje warunki jakim sprostaç powinno „zaprosze-
nie do dokonania zakupu”. W rozumieniu omawianej dyrektywy wymienionym zwrotem obej-
muje si´ powszechne rozumienie oferty handlowej wià˝àcej10 przedsi´biorc´ wobec
konsumenta11.

Celem regulacji jest ochrona konsumenta przed skutkami podejmowania decyzji w warun-
kach mylnego wyobra˝enia o produkcie lub korzyÊciach zwiàzanych z transakcjà, a tak˝e z jej
wykonaniem. Ochrona interesów gospodarczych konsumenta stanowi wspólny mianownik dy-
rektyw konsumenckich, chocia˝ nie wyczerpuje ca∏oÊci regulacji europejskiej w tym podmioto-
wym zakresie. Przyjmujàc ekonomiczny punkt ochrony interesów konsumenta poza sferà re-
gulacji znalaz∏y si´ inne chronione dobra, a wÊród nich wartoÊci etyczne i kulturowe.
Pomini´cie ich w dyrektywie zosta∏o uzasadnione du˝ymi rozbie˝noÊciami regulacji tej materii
w paƒstwach cz∏onkowskich. W efekcie pozostawiono te kwestie systemom krajowym. Majàc na
uwadze znaczenie preambu∏y w aktach wtórnych prawa wspólnotowego z punktu widzenia za-
k∏adanych przez ustawodawc´ wspólnotowego rezultatów zwiàzanych z ich wdro˝eniem do sys-
temu krajowego na szczególne podkreÊlenie w tym zakresie zas∏uguje pkt 7 uzasadnienia ko-
mentowanej dyrektywy. Stanowi on, i˝ „Paƒstwa cz∏onkowskie powinny nadal mieç mo˝liwoÊç
zakazywania na swoim terytorium praktyk handlowych ze wzgl´du na poczucie dobrego sma-
ku i przyzwoitoÊci w zgodzie z prawem wspólnotowym, nawet w przypadku, gdy takie prakty-
ki nie ograniczajà konsumentowi swobody wyboru”. Na rang´ tych wartoÊci, w tym ochrony
godnoÊci cz∏owieka przed nieuczciwymi praktykami handlowymi wskazuje poÊrednio punkt 25
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6 Liczony od dnia 12 czerwca 2007 roku, termin dotyczy prawid∏owej implementacji omawianej dyrektywy.
7 JednoczeÊnie z pracami nad komentowanà dyrektywà trwa∏y przygotowania do rozporzàdzenia w sprawie promocji
przy sprzeda˝y. Impuls do dzia∏aƒ w tym kierunku stanowi∏a Zielona Ksi´ga z 18 maja 1996 r. w sprawie komunika-
cji handlowej na wewn´trznym rynku (COM(96)/192 final), w której w oparciu o komparystyczne zestawienie krajo-
wych regulacji i ich ocen´ uznano, ˝e niezb´dna jest reforma prawa zmierzajàca z jednej strony do rozszerzenia swo-
body w zakresie sprzeda˝y promocyjnej, a z drugiej ujednolicenia wymogów informacyjnych i maksymalnego zbli˝enia
efektywnych Êrodków kontroli nad realizacjà tego programu. Komentowana dyrektywa i przygotowywane Rozporzà-
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o sprzeda˝y promocyjnej na rynku wewn´trznym (Projekt z 2 paêdziernika
2001 r. z póêniejszymi zmianami) mia∏y mieç charakter komplementarny. 
8 W Zielonej Ksi´dze Komisji Europejskiej z 8 maja 1996 r. zatytu∏owanej „Komunikacja handlowa w krajach wspól-
nego rynku” okreÊlono „komunikacj´ handlowà” jako wszelkie formy komunikacji, które majà na celu wspieranie
sprzeda˝y towarów i us∏ug, wzgl´dnie budowanie na rynku wyobra˝enia o przedsi´biorstwie lub organizacji, w tym
wszelkie formy marketingu bezpoÊredniego, sponsoringu, wspierania sprzeda˝y w∏àczajàc w ten zakres wykaƒczanie
produktu i jego opakowanie.
9 Z dnia 25 maja 1999 r., DzUrz WE z dnia 7 lipca 1999 r., L 171, s. 12-16. Tekst polski (w:) KPP 2001, nr 2, s. 447.
10 Por. I.B. Nestoruk, Europejskie..., op. cit., s. 165.
11 Zob. za∏àcznik nr I do dyrektywy, pkt 5 i 6.
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preambu∏y dyrektywy, który okreÊla, ˝e niniejsza dyrektywa przestrzega praw podstawowych
i zasad uznawanych w szczególnoÊci przez Kart´ Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Omawianà dyrektyw´ jako regulacj´ o charakterze ramowym stosuje si´ odpowiednio tylko
w takim zakresie, w jakim nie istniejà szczególne przepisy prawa wspólnotowego regulujàce
okreÊlone aspekty handlowe w przedmiotowym zakresie. Pozostaje ona bez uszczerbku dla
przepisów prawa zobowiàzaƒ umownych dotyczàcych w szczególnoÊci wa˝noÊci, zawierania
i skutków umów. Majàc na uwadze podj´ty temat na szczególnà uwag´ zas∏uguje fragment
punktu 9 preambu∏y dyrektywy, który stanowi, ˝e w zakresie us∏ug finansowych i nierucho-
moÊci, z uwagi na z∏o˝onoÊç tych dziedzin i zwiàzane z nimi powa˝ne ryzyko, niezb´dne jest
respektowanie szczegó∏owych przepisów, w tym na∏o˝enie na przedsi´biorców pozytywnych
obowiàzków pozwalajàcych wyjÊç poza przepisy niniejszej dyrektywy w celu ochrony intere-
sów gospodarczych konsumentów12. Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 5 dyrektywy paƒstwa
cz∏onkowskie mogà przez okres 6 lat od 12 czerwca 2007 r.13 w dziedzinie zharmonizowanej ni-
niejszà dyrektywà nadal stosowaç przepisy krajowe o charakterze bardziej restryktywnym lub
nakazowym ni˝ komentowany akt, s∏u˝àce wykonaniu dyrektyw oraz zawierajàce klauzule
minimalnej harmonizacji. W czasie prac nad dyrektywà Parlament Europejski doda∏ w tym
przepisie s∏owo „nadal”, aby przeciwdzia∏aç wydawaniu kolejnych aktów, które by∏yby nie-
zgodne z zamys∏em maksymalnej harmonizacji przedmiotowej materii. Z uwagi na fakt, ˝e
us∏ugi ubezpieczeniowe, bankowe lub inne us∏ugi finansowe obj´te sà szczególnymi przepisa-
mi ochronnymi Parlament wprowadzi∏ poprawk´ do projektu art. 18 ust. 1 dyrektywy. W ten
sposób przeglàdem Komisji wykonania dyrektywy obj´te b´dà tak˝e wszechstronne sprawoz-
dania us∏ug finansowych pod kàtem czy powinny one nadal podlegaç dodatkowym przepisom
na szczeblu krajowym14.

BezpoÊrednio komentowana dyrektywa obejmuje ochron´ konsumenta przed nieuczciwymi
praktykami, natomiast praktyki nieszkodzàce tej kategorii uczestników rynku, a szkodzàce
konkurentom lub klientom profesjonalnym znajdujà si´ poza zakresem tej regulacji. W dok-
trynie podkreÊla si´, ˝e formalne rozdzielenie w ostatnim ustawodawstwie europejskim pro-
blematyki ochrony uczciwego obrotu (uczciwej konkurencji) i ochrony konsumenta jest
sztuczne, poniewa˝ ta materia jest wewn´trznie spójna15.

Dyrektywa dotyczàca zakazu nieuczciwych praktyk handlowych nowelizuje przepisy niektó-
rych aktów wtórnych prawa wspólnotowego, w tym dyrektywy 84/45016 przez zmian´ o cha-
rakterze fundamentalnym. Znowelizowany art. 1 dyrektywy 84/450 stanowi, ˝e jej celem jest
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12 Zasadnie przyjmujà M.A. Dauses, M. Sturm (Prawne podstawy ochrony konsumenta na wewn´trznym rynku UE,
KPP 1997, nr 1, s. 38 i n.), ˝e mi´dzy poziomem informacji, a mo˝liwoÊciami samoobrony konsumenta istnieje Êcis∏a
zale˝noÊç. Stàd podnoszenie wymogów informacyjnych kierowanych do konsumenta zdaniem autorów jest konieczne
zw∏aszcza w przypadku us∏ug finansowych. 
13 Jest to termin prawid∏owej implementacji do porzàdku krajowego komentowanej dyrektywy.
14 Chodzi tutaj o bardziej restryktywne lub nakazowe wymogi, które w∏adze krajowe mog∏y na∏o˝yç w interesie kon-
sumenta na mocy majàcej charakter minimalnej regulacji dyrektywy 2002/65 WE z 23 wrzeÊnia 2003 r. o us∏ugach fi-
nansowych Êwiadczonych na odleg∏oÊç, OJ L 271/16 z 9 paêdziernika 2002 r. Zob. jednak fragment in fine pkt 9 pre-
ambu∏y dyrektywy 2005/29.
15 Szerzej A. Mokrysz-Olszyƒska, Reforma prawa o nieuczciwej konkurencji w Niemczech (w Êwietle projektu dyrek-
tywy WE o nieuczciwych praktykach handlowych), PiP 2004, nr 6, s. 28. Pod wp∏ywem postulatów niemieckich doda-
no w pkt 8 preambu∏y, ˝e dyrektywa chroniàc bezpoÊrednio konsumenta poÊrednio chroni uczciwych przedsi´biorców
przed ich konkurentami, a tym samym chroni uczciwà konkurencj´, A. Mokrysz-Olszyƒska, Swoboda..., op. cit. s. 63.
Zdaniem P. M. Sandri (Ryzykowne porównania , La Vanguardia z 12 grudnia 2005 r.) reklamodawca, atakujàc konku-
rencj´ bezpoÊrednio, narusza zasad´ bezstronnoÊci i obiektywnoÊci, i wp∏ywa na sytuacj´ strony s∏abszej.



ochrona przedsi´biorców przed reklamà wprowadzajàcà w b∏àd i jej negatywnymi skutkami
oraz okreÊlenie warunków, w jakich reklama porównawcza jest dozwolona. Podstawowa zmia-
na polega na wy∏àczeniu z celu regulacji ostatniego z wymienionych tu aktywów ochrony kon-
sumenta realizowanej w sposób poÊredni i przej´cie tej ochrony przez postanowienia dyrekty-
wy o nieuczciwych praktykach handlowych.

Zakaz stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych
Dyrektywa w art. 5 ust. 1 zawiera ogólnie uj´ty zakaz stosowania nieuczciwych praktyk ryn-

kowych, które zniekszta∏cajà zachowania gospodarcze konsumentów. Ten ogólny zakaz jest
skonkretyzowany przez jej przepisy w zakresie dwóch zdecydowanie najpowszechniejszych ty-
pów praktyk handlowych, a mianowicie praktyk handlowych wprowadzajàcych w b∏àd17 i agre-
sywnych praktyk handlowych18. Wymienione kategorie zakazanych czynów nieuczciwych i ich
wyznaczniki precyzuje ust. 4 art. 5 oraz art. 6-9 dyrektywy. Na tle postanowieƒ tego aktu mo˝-
na wyodr´bniç cztery drogi prowadzàce do uznania praktyki za zakazanà19: 

❑ uznanie jej za takà na podstawie klauzuli generalnej,
❑ przez wykazanie cech abuzywnoÊci w postaci wprowadzenia w b∏àd lub
❑ uznania praktyk handlowych za agresywne albo
❑ mieszczàce si´ w katalogu nieuczciwych praktyk zakazanych w ka˝dych warunkach.
W Êwietle art. 5 ust. 2 dyrektywy praktyka handlowa jest nieuczciwa, je˝eli spe∏nia dwie ku-

mulatywnie uj´te przes∏anki: jest sprzeczna z wymogami starannoÊci zawodowej oraz w istot-
ny sposób zniekszta∏ca lub stwarza prawdopodobieƒstwo zniekszta∏cenia ekonomicznych za-
chowaƒ przeci´tnego konsumenta20. Mo˝liwoÊç samodzielnego powo∏ywania si´ na
wymienionà klauzul´ jest ograniczona kazuistycznà metodà regulacji wymienionego aktu
w zwiàzku z dookreÊleniem praktyk w art. 5 ust. 4 do art. 9 dyrektywy. Jednak sam fakt przy-
j´cia klauzuli w dyrektywie stanowi prze∏om w ujednolicaniu prawa21 bazujàcego coraz moc-
niej na aksjologicznych wartoÊciach – kryterium uczciwoÊci i rzetelnoÊci w stosunkach rynko-
wych. Do wymienionego kryterium odwo∏uje si´ nie tylko preambu∏a, która wyznacza
rezultaty, jakie w wyniku implementacji danego aktu nale˝y osiàgnàç, ale równie˝ definicja
starannoÊci zawodowej przedsi´biorcy zawarta w art. 2h niniejszej dyrektywy. Zgodnie z rozu-
mieniem w niej przyj´tym starannoÊç zawodowa oznacza standard dotyczàcy szczególnej wie-
dzy i starannoÊci, których mo˝na w racjonalny sposób oczekiwaç od przedsi´biorcy, w jego re-
lacjach z konsumentami, zgodnie z uczciwymi praktykami rynkowymi i/lub ogólnà zasadà
dobrej wiary w zakresie jego dzia∏alnoÊci22.

Wzmiankowana wy˝ej Zielona Ksi´ga zawiera propozycje mocniejszego oparcia regu∏ obro-
tu na kodeksach post´powania. Miejsce kodeksu post´powania wyznacza art. 10 dyrektywy,
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16 Dyrektywa Rady z dnia 10 wrzeÊnia 1984 r. o ujednoliceniu przepisów prawnych i administracyjnych
paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych reklamy wprowadzajàcej w b∏àd, OJ L 250 z dnia 19 wrzeÊnia 1984 r., s. 17.
17 Przypadki wprowadzenia w b∏àd przez reklam´ zosta∏y wyartyku∏owane równie˝ w art. 16 UZNK (zob. te˝ zakaz
praktyk wyszczególnionych w art. 14 UZNK).
18 Zob. fragment in fine pkt 13 preambu∏y.
19 E. ¸´towska, Europejskie.prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004, s. 203.
20 E. ¸´towska, Europejskie..., s. 202; A. Mokrysz-Olszyƒska, Swoboda..., s. 55; I.B. Nestoruk, Europejskie..., op.cit. s.
159.
21 Zob. na temat istniejàcych ró˝nic w systemach civil law i common law w podejÊciu do kryteriów s∏usznoÊciowych W.
Blair, R. Brent, A Single European Law of Contract, EBLR 2004, nr 1, s. 7; P. Schlechtriem, Ch. Coen, R. Hornung, Re-
stitution and unjust enrichment in Europe, ERPL 2/3/2001, s. 389 i n.; A. Mokrysz-Olszyƒska, Reforma..., op.cit. s. 29.
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który zosta∏ wprowadzony poprawkà Parlamentu do projektu dyrektywy23. W jego uzasadnie-
niu wymieniony organ wskazuje, ˝e odwo∏anie do kodeksu post´powania jest dobrowolne i nie
mo˝e zastàpiç Êrodków odwo∏ania sàdowego lub administracyjnego przewidzianych w art. 11
niniejszej dyrektywy. Przy interpretacji tego przepisu niezb´dne jest nawiàzanie do punktu 20
preambu∏y, który nie pozostawia wàtpliwoÊci co do tego, ˝e nale˝y nadaç odpowiednie realne
znaczenie kodeksom post´powania. Kodeksy dobrych praktyk rynkowych (kodeksy deontolo-
giczne) w drodze ich dobrowolnego przyjmowania i stosowania umo˝liwiajà przedsi´biorcom
je respektujàcym skuteczne stosowanie zasad niniejszej dyrektywy w poszczególnych dziedzi-
nach gospodarki. Sprawowanie kontroli przez twórców kodeksów na poziomie krajowym
i wspólnotowym w celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk handlowych mo˝e zlikwidowaç
koniecznoÊç odwo∏ywania si´ do procedur administracyjnych lub sàdowych i dlatego powinno
byç popierane. W Êwietle wy˝ej przedstawionego uzasadnienia niniejszego aktu nale˝y w dro-
dze wyk∏adni funkcjonalnej24 przepisu art. 10 dyrektywy przyjàç, ˝e nie o zakaz generalny za-
st´powania regu∏ami samokontroli Êrodków sàdowych i administracyjnych w nim chodzi, ale
raczej o gwarancje niezamykania konsumentowi drogi do skutecznego Êrodka prawnego25. 

Praktyki wprowadzajàce w b∏àd
Wymienione praktyki nale˝à do najcz´stszych przypadków naruszania uczciwych regu∏

konkurowania szkodzàcych zarówno lojalnie dzia∏ajàcym na rynku przedsi´biorcom, jak
i konsumentom. W rozumieniu dyrektywy 2005/29 praktyk´ handlowà uznaje si´ za wpro-
wadzajàcà w b∏àd, je˝eli zawiera fa∏szywe informacje i w zwiàzku z tym jest niezgodna
z prawdà lub w jakikolwiek sposób w tym poprzez wszystkie okolicznoÊci jej prezentacji,
wprowadza lub mo˝e wprowadziç w b∏àd przeci´tnego konsumenta, nawet je˝eli informacje
te w odniesieniu do jednego lub wi´kszej liczby wymienionych ni˝ej elementów26 sà zgodne
z rzeczywistoÊcià, i która w ka˝dym przypadku powoduje lub mo˝e spowodowaç podj´cie
przez konsumenta decyzji dotyczàcej transakcji, której inaczej by nie podjà∏. Jest to najbar-
dziej precyzyjna w ramowym prawie wspólnotowym definicja dzia∏aƒ wprowadzajàcych
w b∏àd. Przede wszystkim jej znaczenie upatruj´ w wymienieniu expressis verbis praktyk
wprowadzenia w b∏àd przez komunikacj´ handlowà opartà na prawdziwych informacjach,
ale w taki sposób dobranych, ˝e posiadajà zdolnoÊç kszta∏towania mylnego wyobra˝enia
o rzeczywistym towarze lub/i korzyÊciach zwiàzanych z podj´tà transakcjà. Wprawdzie na
tle przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji27 obydwie wymienione prakty-
ki wprowadzenia w b∏àd podlegajà ocenie, ale brak jest w miar´ jednolitego orzecznictwa –
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22 W toku prac nad dyrektywà poj´cie „starannoÊç zawodowa” ewaluowa∏o w kierunku uwzgl´dnienia w definicji ele-
mentów s∏usznoÊciowych, aksjologicznych. Zob. projekt art. 2j dyrektywy z dnia 18 czerwca 2003 r., I.B. Nestoruk,
Europejskie..., op.cit. s. 174.
23 Zob. te˝ ust. 8 art. 3 dyrektywy.
24 W autonomicznym porzàdku wspólnotowym wyk∏adnia funkcjonalna pe∏ni pierwszorz´dnà rol´, pozwala uchwyciç
dynamik´ tego prawa i realizowaç cele okreÊlone w uzasadnieniach danego aktu. Zob. Z. Brodecki, S. Majkowska, Sto-
sowanie prawa europejskiej integracji. Ustawa horyzontalna (w:) Ochrona praw jednostki pod red. Z. Brodeckiego,
Warszawa 2004, s. 126; Niesio∏owski J., Miko∏ajczyk A., Z zagadnieƒ wyk∏adni prawa europejskiego (w:) Polska kul-
tura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005, s. 210, 220 i n.; M. Zirk-Sadowski, Wyk∏adnia i rozumie-
nie prawa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej (w:) Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kra-
ków 2005, s. 101 i n.
25 Zob. art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
26 Elementy te wymienione zosta∏y w punktach a-g art. 6 ust. 1 niniejszego aktu. Zob. szerzej na temat kryteriów
wprowadzenia w b∏àd w rozumieniu dyrektywy 2005/29 A. Mokrysz-Olszyƒska, Swoboda..., op.cit. s. 58 i n.



tak˝e dotyczy to wyroków ETS – co do kwalifikowania tych ostatnich w kategoriach czynów
nieuczciwych28. 

Omawiany akt wspólnotowy zawiera podzia∏ praktyk wprowadzajàcych w b∏àd na dzia∏ania
wprowadzajàce w b∏àd oraz równowa˝ne w skutkach zaniechania profesjonalisty. Zgodnie
z ust. 1 art. 7 dyrektywy praktyk´ handlowà uznaje si´ za wprowadzajàcà w b∏àd, je˝eli w kon-
kretnym przypadku bioràc pod uwag´ wszystkie jej cechy i okolicznoÊci oraz ograniczenia
Êrodka przekazu, pomija ona istotne informacje potrzebne przeci´tnemu konsumentowi sto-
sownie do okolicznoÊci, do podj´cia Êwiadomej decyzji dotyczàcej transakcji i tym samym po-
woduje lub mo˝e powodowaç podj´cie przez przeci´tnego konsumenta decyzji dotyczàcej
transakcji, której inaczej by nie podjà∏. Do praktyki zaniechania zaliczane sà nie tylko komu-
nikaty przemilczajàce istotne dane dla konsumenta, ale równie˝ praktyki handlowe nietran-
sparentne, czyli komunikaty przekazujàce informacje w sposób niejasny, niezrozumia∏y, dwu-
znaczny lub z opóênieniem lub nie ujawniajàce komercyjnego celu praktyki, je˝eli ten ostatni
nie wynika jasno z kontekstu29. Ocena wymienionych praktyk odbywa si´ przez kryterium ich
potencjalnego lub rzeczywistego wp∏ywu na decyzje przeci´tnego konsumenta30.

Agresywne praktyki handlowe
Dyrektywy chronià konsumenta przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, uniemo˝li-

wiajàcymi podj´cie przez niego swobodnej decyzji rynkowej. Do szczególnych praktyk naru-
szajàcych suwerennoÊç konsumenta, poza wysuwajàcymi si´ na czo∏o praktykami wprowadze-
nia w b∏àd, nale˝à ró˝ne formy „bezprawnego nacisku”. Sfera agresywnych praktyk
handlowych nie by∏a dotàd uregulowana na szczeblu wspólnotowym31, chocia˝ pewne próby
rozwiàzania tej kwestii by∏y czynione32, ale zwalczanie takich zachowaƒ profesjonalnego kon-
trahenta znajduje odzwierciedlenie w krajowych systemach prawnych, w tym w przepisach
UZNK33. Na potrzeby niniejszej dyrektywy art. 2j definiuje takie zachowanie przedsi´biorcy
jako, oznaczajàce wykorzystanie przewagi wzgl´dem konsumenta, w celu wywarcia na niego
presji lub groêby jej u˝ycia w sposób znacznie ograniczajàcy zdolnoÊç konsumenta do podj´cia
Êwiadomej decyzji. Agresywne praktyki handlowe i ich przejawy zosta∏y okreÊlone w art.
8 i 9 dyrektywy. W Êwietle art. 8 dyrektywy praktyk´ handlowà uznaje si´ za agresywnà, je˝e-
li w konkretnym przypadku bioràc pod uwag´ wszystkie jej cechy i okolicznoÊci, poprzez n´-
kanie, przymus, w tym z u˝yciem si∏y fizycznej lub inny bezprawny nacisk w znaczny sposób
ogranicza lub stwarza prawdopodobieƒstwo ograniczenia swobody wyboru przeci´tnego kon-
sumenta lub jego zachowanie wzgl´dem produktu i tym samym powoduje lub mo˝e spowodo-
waç podj´cie przez niego decyzji dotyczàcej transakcji, której inaczej by nie podjà∏. Podstawo-
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27 Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, DzU nr 47, poz. 211 z póên. zm.
28 Zob. te˝ wyrok ETS z 16 stycznia 1992 r. w sprawie C-373/90 post´powanie karne przeciwko X, ECR 1992, s. 1-131.
29 PodejÊcie kontekstowe pozwalajàce badaç konkretne przypadki zaniechania wprowadzajàcego w b∏àd zosta∏o wpro-
wadzone przez Parlament Europejski w ramach poprawki.
30 B. Fuchs, Lex mercatoria w mi´dzynarodowym obrocie handlowym, Kraków 2000, s. 80; L. Górnicki, Nieuczciwa
konkurencja w szczególnoÊci przez wprowadzajàce w b∏àd oznaczenie towarów i us∏ug, i Êrodki ochrony w prawie pol-
skim, Wroc∏aw 1997, s. 50; A. Mednis, Zagadnienie nieuczciwej reklamy w prawie francuskim, Przeglàd Sàdowy 1992,
nr 11-12, s. 88 i n.
31 Zob. fragment in fine pkt 11 preambu∏y.
32 W projekcie dyrektywy z 1978 r. o reklamie jako czyn nieuczciwej reklamy wymieniano wykorzystywanie l´ku w re-
klamie. Dyrektywa ta jednak nie wesz∏a w ˝ycie.
33 Zob. zw∏aszcza art. 16 ust. 3 i ust. 5 UZNK. 
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wà miarà oceny zachowaƒ przedsi´biorcy w Êwietle komentowanej dyrektywy jest donios∏oÊç
wprowadzenia w b∏àd lub waga agresywnoÊci praktyk rynkowych, a wi´c ich ocena przez pry-
zmat wp∏ywu na zachowania konsumenckie. 

Art. 9 dyrektywy obejmuje agresywne praktyki handlowe obejmujàce n´kanie, przymus
i bezprawny nacisk. Wszelkie formy nacisku naruszajà chronionà prawem suwerennoÊç kon-
sumenta34, zak∏ócajà swobodne podj´cie przez niego decyzji rynkowej35. W Êwietle komentowa-
nej dyrektywy zasadà jest ograniczenie przedmiotu regulacji zakazu wymienionych praktyk
do ich istotnego wp∏ywu rzeczywistego lub potencjalnego na decyzje konsumenckie. Takie
ekonomiczne podejÊcie stawia problem oceny omawianych dzia∏aƒ przedsi´biorcy z punktu
widzenia naruszenia innych chronionych prawem wartoÊci, a przede wszystkim godnoÊci jed-
nostki, jej integralnoÊci. Przypadki te b´dà podlegaç ocenie na podstawie innych aktów krajo-
wych, w tym przepisów kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych cz∏owieka36. Ponadto
pomini´cie w dyrektywie jednego z podstawowych praw osobistych jakie stanowi prywatnoÊç
cz∏owieka37 nie oznacza odsuni´cia na plan dalszy wymienionych praw, poniewa˝ granice swo-
body przedsi´biorcy okreÊlajà m.in. dyrektywy sektorowe oraz wydane w oparciu o nie krajo-
we przepisy o charakterze szczególnym38. Zgodnie z uzasadnieniem omawianego aktu niniej-
sza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla art. 13 ust. 3 dyrektywy 2002/55 WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 12 lipca 2002 r. dotyczàcej przetwarzania danych osobowych i ochro-
ny prywatnoÊci w sferze ∏àcznoÊci elektronicznej39. Dyrektywa – co zasygnalizowa∏em wy˝ej –
pozostaje bez uszczerbku dla regulacji szczególnych, a tak˝e respektuje podstawowe prawa
i zasady uznawane w szczególnoÊci przez Kart´ Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Z perspektywy podj´tego tematu na uwag´ zas∏ugujà zakazane praktyki wymienione wprost
w art. 9 dyrektywy. M.in. punkt c wymienionego przepisu zakazuje wykorzystania przez
przedsi´biorc´ konkretnego nieszcz´Êcia lub konkretnych okolicznoÊci na tyle powa˝nych, ˝e
ograniczajà one zdolnoÊç konsumenta do oceny rzeczywistego stanu i mogà mieç wp∏yw na je-
go decyzj´, której w innych okolicznoÊciach by nie podjà∏. Wyolbrzymianie ryzyka okreÊlonych
zdarzeƒ, a tak˝e wykorzystanie wypadków losowych mo˝e bowiem w nieuczciwy i nieuspra-
wiedliwiony sposób przyciàgaç konsumenta do propozycji rynkowych ubezpieczyciela.

Praktyki handlowe uznawane za nieuczciwe w ka˝dych okolicznoÊciach
Odpowiednikiem i uzupe∏nieniem wymienionych przepisów dookreÊlajàcych wyznaczniki

nieuczciwych praktyk handlowych jest do∏àczony do dyrektywy za∏àcznik I (aneks) wymienia-
jàcy przypadki zachowaƒ uznawanych za nieuczciwe w ka˝dych warunkach40. Do uznania ich
za zakazane nie jest konieczna ich ocena przez pryzmat przes∏anek art. 5 ust. 2 dyrektywy, ale
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34 W tych kategoriach postrzegane sà one równie˝ w dyrektywie 2005/29. Szerzej E. ̧ ´towska, Europejskie..., op.cit. s. 157.
35 Przyk∏adem – moim zdaniem – wadliwej wyk∏adni przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji jest teza wyroku Sàdu Apelacyjnego w Lublinie z 30 wrzeÊnia 1998 r. (I ACa 281/98, Apel-Lub 1999,
nr 1, s. 1) w której Sàd orzek∏, ˝e „z∏o˝enie oferty i nawet usilne nak∏anianie do jej przyj´cia nie pozostaje w sprzecz-
noÊci z dobrymi obyczajami. Zauwa˝yç przy tym nale˝y, ˝e w art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie
chodzi o ogólne poj´cie dobrych obyczajów, ale o dobre obyczaje kupieckie, tj. takie jakie sà przyj´te i akceptowane
w obrocie gospodarczym”.
36 Zob. omawiany ju˝ pkt 7 i 25 preambu∏y dyrektywy.
37 B. Kordasiewicz, Cywilna ochrona prawa do prywatnoÊci, KPP 2000, nr 1, s. 26 i n.; C. Ovey, The Margin of Appre-
ciation and Article 8 of the Convention, Human Rights Law Journal, Vol. 19, 1998, No. 1, s. 10-12; C. Warbrick, The
Structure of Article 8, European Human Rights Law Review 1998, No. 1, s. 32.
38 Zob. E. ¸´towska, Europejskie..., op.cit. s. 27.
39 OJ L 41 z 2002 r., s. 20.



klauzula zawarta w tym przepisie pozwala na potrzeby konkretnego przypadku zaliczaç do
kategorii nieuczciwych dzia∏aƒ przypadki nieuwzgl´dnione w sposób generalny na wymienio-
nej liÊcie. Do kategorii „bezprawnego nacisku” na konsumenta zalicza si´ w pkt. 26 aneksu
uporczywe i niechciane namawianie do zakupu produktów41 przez telefon, faks, poczt´ elek-
tronicznà lub inne Êrodki komunikacji na odleg∏oÊç z wyjàtkiem przypadków egzekwowania
zobowiàzaƒ umownych w zakresie uzasadnionym przez prawo krajowe42. Do praktyk handlo-
wych wprowadzajàcych w b∏àd zawartych w za∏àczniku I zalicza si´ nieodosobnione tak˝e
w odniesieniu do dzia∏alnoÊci ubezpieczycieli przypadki reklamy wskazane w punkcie 12. Za-
kazuje on przedstawienia rzeczowo nieÊcis∏ych stwierdzeƒ dotyczàcych rodzajów i stopnia ry-
zyka, na jakie b´dzie nara˝one bezpieczeƒstwo osobiste konsumenta lub jego rodziny w wy-
padku, gdy nie nab´dzie produktu. NieÊcis∏e twierdzenia mogà m.in. dotyczyç rozmiarów
okreÊlonego zjawiska w praktyce w skali mikro lub makro np. rozmiarów i cz´stotliwoÊci wy-
st´powania kradzie˝y, powodzi itd. powodujàce wykupienie produktu ubezpieczeniowego re-
klamujàcego si´ ubezpieczyciela, którego nabywca Êwiadczenia przy pe∏nej znajomoÊci rzeczy
by nie podjà∏43. Rozbudzony l´k mo˝e, niewspó∏miernie do skali realnego zjawiska, prowadziç
do irracjonalnych zachowaƒ ekonomicznych konsumenta.

Dosyç cz´stà praktykà, a uznawanà w Êwietle omawianej listy za nieuczciwà w ka˝dych oko-
licznoÊciach jest prezentowanie praw przys∏ugujàcych konsumentom na mocy przepisów
prawnych jako cechy wyró˝niajàcej ofert´ przedsi´biorcy. Przyk∏adowo ujmujàc ustawowy ter-
min44 spe∏nienia Êwiadczenia ubezpieczeniowego nie mo˝e stanowiç wyró˝nika oferty okreÊlo-
nego ubezpieczyciela. Natomiast zapewnienie wykonania Êwiadczeƒ w krótszym ni˝ przewi-
dzianym w przepisach terminie mo˝e byç wyró˝nikiem okreÊlonego przedsi´biorcy. Ochronà
uzasadnionego zaufania konsumenta do dzia∏aƒ profesjonalisty – dotyczyç mo˝e praktyk
ubezpieczyciela – podyktowany zosta∏ zakaz w ka˝dych okolicznoÊciach umieszczania w ma-
teria∏ach marketingowych faktury lub podobnego dokumentu ˝àdajàcego zap∏aty, który wywo-
∏uje u konsumenta wra˝enie, ˝e ju˝ zamówi∏ reklamowany produkt, mimo i˝ tego nie zrobi∏.

Poj´cie konsumenta. Model konsumenta
W Êwietle postanowieƒ komentowanej dyrektywy – podobnie jak pozosta∏ych ostatnio przy-

j´tych przez Parlament Europejski aktów wtórnych prawa wspólnotowego – konsument ozna-
cza ka˝dà osob´ fizycznà, która w ramach praktyk handlowych obj´tych niniejszym aktem
dzia∏a w celu niezwiàzanym z jej dzia∏alnoÊcià handlowà, gospodarczà, rzemieÊlniczà lub wol-
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40 W toku prac nad dyrektywà projekt tego aktu ewaluowa∏ od otwartego charakteru listy do konstrukcji zamkni´tej,
w której korekty i uzupe∏nieƒ mo˝na dokonaç jedynie w drodze zmian legislacyjnych w samym akcie. Nieuczciwe
praktyki, które nie znalaz∏y si´ w aneksie mogà byç oceniane na podstawie klauzuli generalnej (art. 5 ust. 2 dyrekty-
wy) w odniesieniu do konkretnego przypadku.
41 Poj´ciem „produkt” dyrektywa w art. 2c obejmuje ka˝dy towar lub us∏ug´, w tym nieruchomoÊci, prawa i obowiàz-
ki, a wi´c tak˝e produkt ubezpieczeniowy.
42 Powy˝sza zakazana klauzula pozostaje bez uszczerbku dla art. 10 dyrektywy 97/7/WE oraz dyrektyw 95/46/WE
i 2002/58/WE.
43 Sprzeczne z uczciwymi regu∏ami konkurencji, a jednoczeÊnie z interesem konsumenta by∏y – jak si´ wydaje – ofer-
ty pakietu ubezpieczeƒ od skutków choroby Creutzfeldta-Jakoba. W przypadku tego kontrowersyjnego pomys∏u ubez-
pieczyciela reklamodawca wykorzysta∏ ogólny klimat spo∏eczny wokó∏ sprawy, panik´ pot´gowanà przez wypowiedzi
w Êrodkach masowego przekazu. Potencjalny klient nie posiada∏ obiektywnej informacji niezb´dnej do podj´cia racjo-
nalnej decyzji (co do potrzeby ubezpieczenia si´), ˝e ryzyko zachorowania na t´ chorob´ wynosi∏o zdaniem innych
ubezpieczycieli oko∏o 1:1 000 000. Przemilczenie tego faktu mo˝e powodowaç irracjonalne zachowania konsumentów.
44 Zob. art. 817 k.c.
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nym zawodem (art. 2a). W prawie europejskim dokona∏a si´ ewolucja w kierunku przyj´cia
stosunkowo wàskiej definicji tego poj´cia. W rozumieniu omawianej dyrektywy konsumenta
okreÊla si´ przez dwa podstawowe wyznaczniki45: 1) element podmiotowy (osoby fizyczne) i 2)
element przedmiotowy. Przedmiotowy element definicji konsumenta sformu∏owany zosta∏
w przepisie negatywnie – umowa ma byç zawarta w celu, który nie mo˝e byç przypisany dzia-
∏alnoÊci gospodarczej podmiotu obj´tego ochronà. Dla osiàgni´cia rezultatu wyznaczonego dy-
rektywà nale˝y poj´ciem dzia∏alnoÊci gospodarczej objàç te wszystkie formy aktywnoÊci gospo-
darczej, na które wskazuje wymieniony akt wspólnotowy.

Dyrektywa definiuje równie˝ poj´cie przedsi´biorcy, obejmujàc zakresem ka˝dà osob´ fi-
zycznà lub prawnà, która w ramach praktyk handlowych dzia∏a w celu zwiàzanym z jej
dzia∏alnoÊcià handlowà, gospodarczà, rzemieÊlniczà lub wolnym zawodem oraz ka˝dà oso-
b´ dzia∏ajàcà w imieniu lub na rzecz przedsi´biorcy. Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e fragment
in fine cytowanego przepisu zosta∏ do∏àczony w koƒcowych pracach nad tym aktem. Jego
uzupe∏nienie ma istotne znaczenie, poniewa˝ zakresem poj´cia przedsi´biorca zostali obj´-
ci m.in. reklamodawcy. Ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami handlowymi
wià˝e si´ z przyj´ciem okreÊlonego jego wzorca. Zale˝nie od przyj´tego modelu przeci´tne-
go konsumenta kszta∏towaç si´ b´dzie zakres ochrony prawnej s∏abszej strony kontraktu46.
W projekcie komentowanej dyrektywy zosta∏a zawarta definicja wzorcowego konsumenta. 

Problem zasadnoÊci zamieszczenia w przedmiotowej dyrektywie uniwersalnej definicji
wzorcowego konsumenta budzi∏ liczne spory w trakcie prac nad projektem. W ich wyniku
ostatecznie skreÊlono przedmiotowà definicj´47, uznajàc, ˝e samo poj´cie ze swej natury dyna-
miczne wymaga doprecyzowania przez Trybuna∏ na potrzeby konkretnych regulacji i wielo-
stronnych uwarunkowaƒ oraz zmieniajàcych si´ potrzeb w zakresie ochrony s∏abszej strony
kontraktu. Brak wÊród definiowanych poj´ç w art. 2 dyrektywy definicji wzorca konsumenta
nie oznacza rezygnacji ustawodawcy wspólnotowego z tego zobiektywizowanego odniesienia,
gdy˝ ogólna zasada zosta∏a uj´ta w art. 5 komentowanej dyrektywy48 oraz do wzorca europej-
skiego konsumenta nawiàzuje wprost preambu∏a (pkt 18).

Komentowana dyrektywa wprowadza niejednolity standard, czyli model wzorcowego konsu-
menta. Po raz pierwszy w akcie tej rangi wprowadza si´ ochron´ konsumenta wymagajàcego
szczególnego potraktowania z uwzgl´dnieniem czynników spo∏ecznych, kulturowych i j´zyko-
wych. W Êwietle art. 5 ust. 3 praktyki handlowe, które mogà w sposób istotny zniekszta∏ciç za-
chowania gospodarcze wy∏àcznie dajàcej si´ jednoznacznie zidentyfikowaç grupy konsumen-
tów, szczególnie podatnej na t´ praktyk´ lub na produkt, którego ona dotyczy, ze wzgl´du na
niepe∏nosprawnoÊç fizycznà lub umys∏owà, wiek lub ∏atwowiernoÊç, w sposób racjonalnie
mo˝liwy do przewidzenia przez przedsi´biorc´, majà byç oceniane z perspektywy przeci´tne-
go cz∏onka tej grupy. Wyodr´bnienie kategorii konsumentów majàcych podlegaç szczególnej
ochronie nastàpi∏o dopiero w koƒcowym etapie prac nad dyrektywà49. 

Dyskusyjne – moim zdaniem – rozwiàzanie przyj´to w kwestii dopuszczenia reklamy prze-
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45 F. Wejmann, F. Zoll, Potrzeba..., s. 37 i n.
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dziernika 1997 r., s. 384; A. Ko∏odziej, Konsumenckie prawo odstàpienia od umowy sprzeda˝y rzeczy, Warszawa 2006,
s. 27 i n.
47 A. Mokrysz-Olszyƒska, Swoboda..., op.cit. s. 56. Na temat znaczenia ustawowej definicji zob. uwagi I.B. Nestoruka,
Europejskie..., s. 155.
48 Punkt 18 preambu∏y za punkt odniesienia uznaje przeci´tnego konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinfor-
mowany, dostatecznie uwa˝ny i ostro˝ny.



sadnej. Fragment in fine art. 5 ust. 3 dyrektywy stanowi, ˝e przyj´te rozwiàzanie pozostaje
bez uszczerbku dla powszechnej i zgodnej z prawem praktyki reklamowej polegajàcej na wy-
g∏aszaniu przesadnych twierdzeƒ lub twierdzeƒ, których nie nale˝y rozumieç dos∏ownie.
Przyj´to tu za∏o˝enie, ˝e europejski konsument przeci´tnie poinformowany i wyedukowany
powinien prawid∏owo odkodowaç przesad´ zawartà zw∏aszcza w reklamie. Jednak rozwiàza-
nie to pozostaje w sprzecznoÊci z praktykà wielu paƒstw cz∏onkowskich, które doÊç wyraênie
zwalczajà zw∏aszcza poprzez lini´ orzecznictwa sàdowego oraz w drodze samokontroli przeka-
zy promocyjne przesadne50, wyolbrzymiajàce walory promowanego produktu lub (nieistniejà-
ce) korzyÊci p∏ynàce z transakcji. Ponadto zw∏aszcza w nowych paƒstwach cz∏onkowskich,
gdzie edukacja marketingowa konsumentów odbiega od zak∏adanego modelu sprzyjaç to mo-
˝e wprowadzeniu w b∏àd, a s∏u˝yç nieuczciwym reklamodawcom, dla których otwarto w pew-
nym zakresie furtk´. Niewàtpliwe znaczenie w procesie stosowania nowego aktu, zw∏aszcza
przy wyznaczaniu granic swobody przedsi´biorcy w komunikacji handlowej i definiowaniu
zwrotów niedookreÊlonych b´dzie mia∏o orzecznictwo prejudycjalne Europejskiego Trybuna-
∏u SprawiedliwoÊci.

Zakoƒczenie
Komentowana dyrektywa jest aktem wtórnego prawa wspólnotowego o charakterze ramo-

wym zak∏adajàcym maksymalnà harmonizacj´ w przedmiocie obj´tym jego zakresem. Dotyczy
bardzo istotnej sfery ochrony interesów ekonomicznych konsumentów przed podejmowaniem
przez nich decyzji w warunkach mylnego wyobra˝enia o przedmiocie transakcji, warunkach
zawierania umowy i jej wykonania oraz w sytuacjach wywierania przez przedsi´biorc´ nieuza-
sadnionego nacisku wymuszajàcego okreÊlone zachowania s∏abszej strony kontraktu (lub po-
tencjalnych zachowaƒ rynkowych). Cel i rezultaty wyznaczone preambu∏à dyrektywy b´dà
zrealizowane, je˝eli potencjalnym standardom wyznaczonym literà prawa towarzyszyç b´dzie
praktyczny wymiar implementacji. Chodzi tutaj przede wszystkim o wykorzystanie wszelkich
rodzajów dzia∏aƒ majàcych doprowadziç do tego, aby materialne prawo konsumenta by∏o zre-
alizowane zgodnie z jego treÊcià. Zarówno przepisy omawianej dyrektywy (art. 11-13), jak i jej
preambu∏a wskazujà na obowiàzek ustanowienia przez paƒstwo cz∏onkowskie odpowiednich
sankcji za naruszenie tego aktu, aby wysoki standard ochrony konsumenta zosta∏ zapewnio-
ny. Sankcje te powinny byç skuteczne, proporcjonalne i spe∏niajàce funkcje prewencyjne. Kwe-
stià bodaj najwa˝niejszà z punktu widzenia prawid∏owej implementacji dyrektywy w postaci
rzeczywistej skutecznoÊci europejskiego prawa51 jest zapewnienie takich procedur w krajowym
porzàdku, a˝eby osiàgnàç za∏o˝ony rezultat52.

Wspólnà cechà europejskiego prawa konsumenckiego jest ochrona przez informacj´. Ko-
mentowana dyrektywa definiuje kluczowe dla przedmiotu regulacji poj´cia, wyznacza granice
swobody prowadzenia dzia∏aƒ marketingowych (reklamy, promocji) przez przedsi´biorców,
w tym dzia∏alnoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ. Niniejsza dyrektywa zapewnia konsumentom
ochron´ w przypadkach, gdy na poziomie wspólnotowym brak jest szczególnych przepisów
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sektorowych i zakazuje profesjonalnym kontrahentom stwarzania fa∏szywych wyobra˝eƒ
o proponowanym produkcie i warunkach zawierania oraz wykonywania umowy. Do∏àczony do
omawianego aktu aneks praktyk handlowych uznawanych za nieuczciwe w ka˝dych warun-
kach zawiera praktyki wprowadzajàce w b∏àd oraz agresywne stosowane równie˝ przez ubez-
pieczycieli. Termin implementacji dyrektywy up∏ywa 12 czerwca 2007 r., ale ju˝ obecnie
orzecznictwo sàdowe zwa˝ywszy na dynamiczny charakter prawa wspólnotowego, nawiàzuje
do rozwiàzaƒ zawartych w dyrektywie53. 

Warto wreszcie zaakcentowaç fakt, ˝e dyrektywa wychodzi naprzeciw potrzebie tworzenia
spójnego programu podnoszenia spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci przedsi´biorców przez zach´ca-
nie ich i wspomaganie budowy systemu wiarygodnej samodyscypliny i samokontroli opartej na
dobrowolnie przyjmowanych przez Êrodowiska producentów i reklamodawców kodeksach do-
brych praktyk rynkowych. Równie˝ w tym zakresie dyrektywa wprowadza zabezpieczenia
przed oszukaƒczymi praktykami powo∏ywania si´ przez przedsi´biorc´ na etyczne lub zawo-
dowe kodeksy post´powania. 

dr RRoobbeerrtt  SStteeffaanniicckkii, Wydzia∏ Prawa Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wroc∏awski

Summary of the article

Limitations to commercial practices of insurers in the light of the
2005/29 directive

The following article touches upon selected issues presented and discussed in the general
Directive on unlawful commercial practices. The aim of the objective act is to contribute to
the correct functioning of a uniform market and to achieve high level of protection of custo-
mers-economic interests by assimilating to the EU member states legal regulations. In order
to achieve those goals, the act presents case-law specifications of unlawful practices of misle-
ading customers and aggressive actions, as well as a closed list of unlawful practices forbid-
den in all circumstances (the list is enclosed in the Appendix to the Directive). The abusive
practices include expressis verbis actions of the insurers. These solutions should make law
more transparent and ought to eliminate any doubts with respect to law interpretation. Al-
though the act is to be implemented by 12 June 2007, due to the dynamic character of com-
munity law, and the extremely accurate and precise presentation of key terms and definitions
in the directive, using the directive can be useful both for making community law more popu-
lar and for applying law (especially regulations included in the Fighting Unfair Competition
Bill).
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53 Do przedmiotowej dyrektywy i jej znaczenia bezpoÊrednio nawiàza∏ Trybuna∏ Konstytucyjny w uzasadnieniu wyro-
ku z dnia 21 kwietnia 2004 r. (w sprawie zgodnoÊci z Konstytucjà Ustawy z dnia 2 paêdziernika 2003 r. o biokompo-
nentach stosowanych w paliwach ciek∏ych i biopaliwach ciek∏ych, TK 33/03 OTK-A 2004, nr 4, s. 31), jednoczeÊnie sy-
gnalizujàc trwajàce ju˝ prace nad implementacjà komentowanego aktu.



Nowy system emerytalny zaczà∏ funkcjonowaç w roku 1999 i sk∏ada∏ si´ z III filarów opar-
tych na zasadzie zdefiniowanej sk∏adki. III filarowa konstrukcja systemu oparta by∏a o kon-
cepcj´ Banku Âwiatowego. (Unia Europejska pos∏uguje si´ innà koncepcjà filarów – wg której
ZUS i OFE tworzy∏yby I filar, a PPE – II filar, zaÊ IKE – III filar). Obowiàzkowà cz´Êcià no-
wego systemu emerytalnego tworzà: filar I – repartycyjny (czyli PAYG) oparty instytucjonal-
nie na zreformowanym Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i filar II – kapita∏owy oparty na
otwartych funduszach emerytalnych zarzàdzanych przez prywatne powszechne towarzystwa
emerytalne. III filar – dobrowolny tworzy∏y pracownicze programy emerytalne (w jednej
z czterech form dopuszczonych przez ustaw´, w zale˝noÊci od produktu i instytucji zarzàdza-
jàcej Êrodkami: pracowniczego funduszu emerytalnego, funduszu inwestycyjnego, zak∏adu
ubezpieczeƒ na ˝ycie lub towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych na ˝ycie). Ze wzgl´du na kry-
zys na rynku pracy i bezrobocie przekraczajàce 19% w roku 2004 system ten uzupe∏niono od
wrzeÊnia 2004 o dobrowolne indywidualne konta emerytalne. W tym samym roku przyj´to no-
wà ustaw´ o pracowniczych programach emerytalnych, dostosowanà do transferów mi´dzy
pracowniczymi programami emerytalnymi i indywidualnymi kontami emerytalnymi.

Wcià˝ jest brak ustawy o zak∏adach emerytalnych regulujàcej zasady wyp∏aty Êwiadczeƒ z II
filara oraz ustawy o emeryturach pomostowych, regulujàcej sytuacj´ osób pracujàcych
w szczególnych warunkach. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
lakonicznie stwierdza, ˝e Êrodki gromadzone sà w OFE z przeznaczeniem na nabycie emery-
tur do˝ywotnich w zak∏adach emerytalnych, równie˝ ustawa o rentach i emeryturach z FUS
przy obliczaniu emerytury minimalnej z nowego systemu odnosi si´ do emerytur do˝ywotnich
wyp∏acanych przez zak∏ady emerytalne.

Projekt ustawy o zak∏adach emerytalnych powsta∏ w trakcie wdra˝ania reformy emerytal-
nej i zosta∏ skierowany do sejmu w 1998 r., jednak nie zosta∏ uchwalony do wyborów w 2001
r. i ze wzgl´du na zasad´ dyskontynuacji prac parlamentarnych w nowej kadencji nie by∏ on
przedmiotem jakichkolwiek prac w IV kadencji sejmu. A to oznacza, ˝e dalej nie wiadomo, jak
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b´dà wyp∏acane emerytury z II filara. Tymczasem w roku 1999 podejmujàc decyzj´ o podzia-
le sk∏adki mi´dzy I i II filar, ubezpieczeni mogli opieraç si´ na zasadach zawartych w projek-
cie ustawy o zak∏adach emerytalnych, przewidujàcym wyp∏at´ Êwiadczeƒ przez konkurujàce
mi´dzy sobà instytucje ubezpieczeniowe, nazwane zak∏adami emerytalnymi. Zak∏ady emery-
talne mia∏y, w myÊl tego projektu, wyp∏acaç emerytury do˝ywotnie, indywidualne lub dla ma∏-
˝eƒstw, z gwarantowanym lub bez gwarantowanego okresu wyp∏aty Êwiadczeƒ. Emerytury
do˝ywotnie mia∏y byç nabywane za Êrodki zgromadzone w OFE, przy czym prowizja nie mo-
g∏a przekroczyç 7% zgromadzonych Êrodków. Przy kalkulacji wysokoÊci Êwiadczenia opartej
na oczekiwanej dalszej d∏ugoÊci ˝ycia, odmiennie ni˝ w przypadku FUS, zak∏ad emerytalny
mia∏ stosowaç tablice aktuarialne uwzgl´dniajàce ró˝nice w dalszej oczekiwanej d∏ugoÊci ˝y-
cia mi´dzy kobietami i m´˝czyznami.

JednoczeÊnie wprowadzono istotne zmiany w fundamentach reformy emerytalnej: w roku
2003 g∏´boko znowelizowano ustaw´ o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
a tak˝e przyj´to ustaw´ epizodycznà o przej´ciu przez Skarb Paƒstwa zobowiàzaƒ z tytu∏u
nieprzekazanych sk∏adek do OFE, która podwa˝y∏a jeden z fundamentów reformy, jakim jest
podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczàcych aktywów OFE wy∏àcznie przez powszech-
ne towarzystwo emerytalne, poprzez przymusowe przekazanie OFE obligacji skarbu paƒstwa
zamiast nale˝nej im gotówki. Nowa ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z 2004
r. pozbawi∏a prawa oszcz´dzania w ramach PPE osoby niezatrudnione na podstawie umowy
o prac´.

W latach 1998-2002 nadzór nad rynkiem emerytalnym by∏ sprawowany przez wyspecjalizo-
wany organ nadzoru, jakim by∏ Urzàd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE). Od
kwietnia 2002 r. nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi, powszechnymi towarzy-
stwami emerytalnymi, pracowniczymi funduszami emerytalnymi oraz pracowniczymi progra-
mami emerytalnymi, a tak˝e zak∏adami ubezpieczeƒ powierzono jednemu organowi nadzoru
zintegrowanego – Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE). Jedno-
czeÊnie rozszerzono kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych tak˝e na rynek emerytalny, do-
prowadzajàc do zdublowania mi´dzy KNUiFE a Rzecznikiem Ubezpieczonych, a tak˝e
w zwiàzku z likwidacjà nadzoru spo∏ecznego, który by∏ sprawowany przez Komitet Doradczy
UNFE, dokooptowano przedstawicieli zwiàzków zawodowych do dzia∏ajàcej przy Rzeczniku
Ubezpieczonych Rady Ubezpieczonych. Wprowadzenie nadzoru zintegrowanego doprowadzi-
∏o tak˝e do zastàpienia organu jednoosobowego, jakim by∏o UNFE, organem kolegialnym, któ-
rego cz∏onkowie, poza przewodniczàcym Komisji, nie sà zawodowo zwiàzani z nadzorem nad
rynkiem ubezpieczeniowym i emerytalnym, a których sk∏ad ulega systematycznym wielokrot-
nym zmianom (rekord dzier˝y tu Minister Finansów, który najcz´Êciej zmienia∏ osoby repre-
zentujàce go w sk∏adzie Komisji).

Wprowadzajàc nowà instytucj´ zreformowanego systemu emertyalnego – Indywidualne
Konta Emerytalne, uznano, ˝e nadzór nad nimi b´dzie podzielony podmiotowo, mi´dzy te or-
gany nadzoru, które nadzorujà podmioty oferujàce IKE. Odmiennie, ni˝ w przypadku Pracow-
niczych Programów Emerytalnych nie powierzono jednemu organowi nadzoru nad specyficz-
nym produktem, jakim ma byç IKE. W efekcie nadzór nad IKE jest sprawowany przez
KNUiFE w odniesieniu do IKE oferowanych przez zak∏ady ubezpieczeƒ, Komisj´ Papierów
WartoÊciowych i Gie∏d – w odniesieniu do IKE oferowanych przez domy maklerskie i fundu-
sze inwestycyjne oraz przez Komisj´ Nadzoru Bankowego – w odniesieniu do IKE oferowa-
nych przez banki. Nie wprowadzono ˝adnych specjalnych instrumentów koordynacji dzia∏aƒ
w zakresie IKE mi´dzy tymi organami nadzoru. 
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Nowy system emerytalny zak∏ada ograniczenie roli paƒstwa w zapewnieniu Êwiadczeƒ eme-
rytalnych ubezpieczonych. Zwiàzane jest to z ograniczeniem poziomu oczekiwanych stóp za-
stàpienia w stosunku do starego systemu i poprzez zastàpienie formu∏y zdefiniowanego Êwiad-
czenia, konstrukcjà zdefiniowanej sk∏adki, przerzucenie ryzyka poziomu Êwiadczenia (ponad
emerytur´ minimalnà gwarantowanà przez paƒstwo) na gospodarstwa domowe. W zwiàzku
z tym system obowiàzkowy (zreformowany ZUS i OFE) zosta∏ uzupe∏niony o instrumenty do-
browolnego oszcz´dzania na emerytur´. W zwiàzku ze zmianà konstrukcji systemu ze zdefi-
niowanego Êwiadczenia na zdefiniowanà sk∏adk´, wyst´pujàce w starym systemie ogranicze-
nie poziomu Êwiadczenia poprzez uwzgl´dnianie przy ustalaniu wysokoÊci emerytury jedynie
dochodów do 250% Êredniego wynagrodzenia, zastàpiono ograniczeniem podstawy wymiaru
sk∏adek emerytalnych i rentowych (po reformie w po∏owie p∏aconych przez pracowników i pra-
codawców) do analogicznego poziomu 30-krotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia.
Operacja ta, z jednej strony podkreÊla∏a, ˝e nowy system emerytalny w swojej cz´Êci obowiàz-
kowej ma zapewniç jedynie Êwiadczenia w podstawowej wysokoÊci, z drugiej mia∏a s∏u˝yç za-
pewnieniu Êrodków na dodatkowe dobrowolne oszcz´dnoÊci emerytalne, a w szczególnoÊci na
finansowanie sk∏adek (podstawowych i dodatkowych) do pracowniczych programów emerytal-
nych przez osoby osiàgajàce wy˝sze dochody, by zapobiec drastycznemu spadkowi poziomu ich
dochodów po przejÊciu na emerytur´. Innym elementem sytemu emerytalnego, który mo˝e za-
ch´caç do dobrowolnych oszcz´dnoÊci emerytalnych jest sposób ustalania sk∏adki przez przed-
si´biorców, czyli przez tzw. osoby „samozatrudniajàce”. W ich przypadku sk∏adki na ubezpie-
czenie emerytalne (podobnie jak i pozosta∏e sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne) naliczane sà
nie od rzeczywistej kwoty dochodów, lecz od kwoty deklarowanej przez te osoby, na poziomie
nie ni˝szym od okreÊlonego przez paƒstwo poziomu minimalnego. W sytuacji, gdy przedsi´-
biorcy w znaczàcej cz´Êci deklarujà sk∏adki w∏aÊnie na poziomie minimalnym, oznacza to, ˝e
w ich przypadku spadek dochodów, po przejÊciu na emerytur´ b´dzie szczególnie znaczàcy, co
powinno ich zach´caç do dodatkowych dobrowolnych oszcz´dnoÊci emerytalnych. 

Niestety sygna∏y dotyczàce polityki rzàdu w zakresie preferowania oszcz´dnoÊci nie sà sta-
bilne. Po wyborach w 2001 r. rzàd SLD-UP-PSL wprowadzi∏ tzw. „podatek Belki”, czyli poda-
tek od zysków kapita∏owych. Doprowadzi∏o to do istotnego ograniczenia zach´t do oszcz´dza-
nia, w tym do dodatkowego dobrowolnego oszcz´dzania na cele emerytalne. JednoczeÊnie
niech´ç t´ mog∏a dodatkowo pog∏´biç polityka instytucji finansowych, które w zwiàzku
z wprowadzeniem tzw. „podatku Belki” zaoferowa∏y specjalne produkty „antypodatkowe”,
a które okaza∏y si´ tak kosztowne, ˝e w znacznej cz´Êci nie oferowa∏y zysków wy˝szych ni˝
produkty obcià˝one tzw. „podatkiem Belki”. 

Z opodatkowania tym podatkiem zosta∏y wy∏àczone pracownicze programy emerytalne. Mi-
mo to nie dosz∏o do ich rozwoju. Dramatyczna sytuacja na rynku pracy, w sytuacji, gdy do po-
wo∏ania pracowniczego programu emerytalnego niezb´dna jest inicjatywa pracodawcy, który
ponosi wszystkie koszty funkcjonowania programu, w tym op∏aca sk∏adki podstawowe, sku-
tecznie zahamowa∏y rozwój tej formy dobrowolnych oszcz´dnoÊci emerytalnych. Wprowadze-
nie tzw. „podatku Belki” nie doprowadzi∏o ani do fali tworzenia nowych pracowniczych pro-
gramów emerytalnych, ani do znaczàcego wykorzystywania przez pracowników
uczestniczàcych w pracowniczych programach emerytalnych mo˝liwoÊci wnoszenia do progra-
mu tak˝e sk∏adki dodatkowej, limitowanej wówczas jedynie wysokoÊcià wynagrodzenia pobie-
ranego u pracodawcy prowadzàcego pracowniczy program emerytalny.

W tej sytuacji rzàd postanowi∏ rozszerzyç dotychczasowe trzy filary nowego systemu emery-
talnego o czwarty filar – Indywidualne Konta Emerytalne. IKE mogà byç prowadzone przez
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instytucje finansowe oferujàce produkty o charakterze oszcz´dnoÊciowym (w tym inwestycyj-
nym). OkreÊlono szeroki katalog instytucji finansowych dopuszczonych do prowadzenia indy-
widualnych kont emerytalnych. Sà to banki, zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie, domy maklerskie
i fundusze inwestycyjne. Do prowadzenia IKE nie dopuszczono natomiast instytucji oferujà-
cych najbardziej podobne produkty w obowiàzkowej cz´Êci systemu – czyli Otwartych Fundu-
szy Emerytalnych. Natomiast instytucje finansowe, które mogà prowadziç IKE nie sà insty-
tucjami wyspecjalizowanymi w oferowaniu produktów o charakterze emerytalnym.
Konstrukcja produktów, które mogà byç wykorzystane jako IKE jest zró˝nicowana, w zale˝-
noÊci od specyfiki poszczególnych instytucji finansowych. Banki oferujà produkty o charakte-
rze oszcz´dnoÊciowym, w których wysokoÊç oprocentowania jest bàdê sta∏a bàdê zmienna, za-
zwyczaj jednak jest a priori ustalana jednostronnie przez bank w oparciu o okreÊlone mniej
lub bardziej precyzyjnie indykatory. Zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie oferujà produkty o charak-
terze ubezpieczeniowym, z cz´Êcià o charakterze inwestycyjnym. Natomiast domy maklerskie
i fundusze inwestycyjne to instytucje oferujàce produkty o charakterze czysto inwestycyjnym. 

Indywidualne Konta Emerytalne to produkty specyficzne, ze wzgl´du na przeznaczenie
Êrodków, jako d∏ugoterminowych oszcz´dnoÊci emerytalnych, dysponowanie nimi przez
oszcz´dzajàcego przed przejÊciem na emerytur´ jest ograniczone. T´ niedogodnoÊç wyrównaç
majà zach´ty do oszcz´dzania w ramach IKE. Sà to zarówno zach´ty o charakterze faktycz-
nym (jak na przyk∏ad niedorozwój pracowniczych programów emerytalnych) oraz prawnym
(jak ograniczenie od wrzeÊnia 2004 poziomu sk∏adki dodatkowej, która mo˝e byç odprowadzo-
na do pracowniczych programów emerytalnych; IKE sà konstrukcjà typowo konkurencyjnà
w stosunku do sk∏adki dodatkowej w ramach PPE). Ustawodawca zdecydowa∏ si´ na ograni-
czone zach´ty bezpoÊrednie do oszcz´dzania w ramach IKE, wprowadzajàc jedynie ulg´ w tzw.
„podatku Belki”. Rzàd nie podjà∏ tak˝e ˝adnej widocznej kampanii informacyjno promocyjnej
indywidualnych kont emerytalnych. W tym przypadku zach´t´ stanowiç mog∏y jedynie dzia-
∏ania reklamowe instytucji finansowych, oferujàcych indywidualne konta emerytalne oraz
sam kszta∏t oferowanych przez nie produktów i poziom zwiàzanych z nimi kosztów, a tak˝e
tryb zak∏adania IKE, w tym mo˝liwoÊç przekazania na IKE oszcz´dnoÊci zgromadzonych
wczeÊniej z wykorzystaniem innych produktów oferowanych przez te instytucje finansowe.

Indywidualne Konta Emerytalne, jak wskazano wy˝ej, wià˝à si´ z ograniczonymi zach´ta-
mi do ich zak∏adania i oszcz´dzania z ich wykorzystaniem na emerytur´. JednoczeÊnie zwià-
zany jest z nimi szereg ró˝norodnych ryzyk. Ustawodawca wprowadzi∏ szczególne restrykcje
zwiàzane z otwarciem wi´cej ni˝ jednego IKE. Na instytucje finansowe zosta∏y na∏o˝one do-
datkowe szczególnie ucià˝liwe obowiàzki biurokratyczne, mimo ograniczonych zach´t podat-
kowych do oszcz´dzania w ramach IKE. JednoczeÊnie ˝ywe jest wspomniane wczeÊniej do-
Êwiadczenie wczeÊniejszych „produktów antypodatkowych” oferowanych przez instytucje
finansowe konsumentom przy okazji wprowadzenia tzw. „podatku Belki”, które okaza∏y si´
nie tyle „antypodatkowe”, co raczej „antykonsumenckie” gdy˝ oferowa∏y wy˝sze koszty lub
ni˝sze odsetki ni˝ zwyk∏e, nie „antypodatkowe” produkty. 

Instytucje finansowe obcià˝one sà szczególnymi obowiàzkami informacyjnymi. Wszystkie
dyspozycje oszcz´dzajàcego dotyczàce Êrodków gromadzonych na IKE, zgodnie z decyzjà usta-
wodawcy, nale˝y oznakowaç w sposób umo˝liwiajàcy ich identyfikacj´. 

Instytucja finansowa lub syndyk, dokonujàc wyp∏aty, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 al-
bo w art. 46 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, jest zobowiàzana do sporzàdze-
nia i przekazania informacji o dokonaniu wyp∏aty do naczelnika urz´du skarbowego, w∏aÊci-
wego dla oszcz´dzajàcego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
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fizycznych, w terminie do 7 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym nastàpi∏a wy-
p∏ata.

RestrykcyjnoÊç ta nieznacznie zosta∏a ograniczona przez wprowadzenie mo˝liwoÊci wykorzy-
stania Êrodków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym jako zabezpieczenia.
Mogà one byç obcià˝one zastawem. Jednak wià˝e si´ to z dodatkowym ryzykiem dla oszcz´dza-
jàcego. Zaspokojenie wierzytelnoÊci zabezpieczonej zastawem ze Êrodków zgromadzonych na
indywidualnym koncie emerytalnym traktowane jest bowiem jako zwrot ze wszystkimi tego
negatywnymi konsekwencjami. JednoczeÊnie Êrodki na IKE pozosta∏e po zaspokojeniu wierzy-
telnoÊci zabezpieczonej zastawem sà przekazywane oszcz´dzajàcemu w formie zwrotu. 

Wprowadzajàc do polskiego systemu emerytalnego indywidualne konta emerytalne, ustawo-
dawca postanowi∏ powiàzaç je z III filarem, te˝ dobrowolnym – z pracowniczymi programami
emerytalnymi. Jest to w pe∏ni mo˝liwe dzi´ki temu, ˝e zarówno III, jak i IV filar polskiego sys-
temu emerytalnego oparte sà na produktach o zdefiniowanej sk∏adce. Umo˝liwia to transfery
mi´dzy indywidualnymi kontami emerytalnymi a pracowniczymi programami emerytalnymi.
Wprowadzono jednak ograniczenie – osoba, która dokona∏a w danym roku kalendarzowym
wyp∏aty transferowej z indywidualnego konta emerytalnego do pracowniczego programu eme-
rytalnego nie mo˝e w tym roku zawrzeç kolejnej umowy o prowadzenie indywidualnego kon-
ta emerytalnego. JednoczeÊnie wprowadzono konstrukcj´ transferu z IKE do ZUS w razie
zwrotu Êrodków, które wczeÊniej w formie wyp∏aty transferowej zosta∏y przekazane z PPE na
IKE. W przypadku, gdy na IKE oszcz´dzajàcego przyj´to wyp∏at´ transferowà z pracownicze-
go programu emerytalnego, instytucja finansowa przed dokonaniem zwrotu, w ciàgu 7 dni, li-
czàc od dnia z∏o˝enia przez oszcz´dzajàcego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek banko-
wy wskazany przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych kwot´ w wysokoÊci 30 % sumy sk∏adek
podstawowych wp∏aconych do programu emerytalnego. 

Indywidualne konta emerytalne, w formie wprowadzonej w roku 2004, wykazujà szereg istot-
nych wad. Ustawodawca wprowadzi∏ niski limit roczny wp∏at na IKE, co ogranicza ich atrak-
cyjnoÊç dla osób o wy˝szych dochodach, które powinny byç szczególnie zainteresowane III i IV
filarem nowego sytemu emerytalnego, ze wzgl´du na ni˝sze stopy zastàpienia, ni˝ w przypad-
ku osób zarabiajàcych poni˝ej 2,5 krotnoÊci przeci´tnego wynagrodzenia. Wprowadzono sank-
cje w przypadku wczeÊniejszej wyp∏aty, ograniczenia podmiotowe w dost´pie do IKE i ograni-
czenia w nieodp∏atnej zmianie IKE, w praktyce przywiàzujàc oszcz´dzajàcych w ramach IKE
do danej instytucji finansowej przynajmniej na rok („dodatkowa op∏ata”, okreÊlona w art. 39
ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych), co w istotny sposób ogranicza atrakcyjnoÊç
tego typu oszcz´dnoÊci, utrudniajàc reakcj´ w przypadku niesatysfakcjonujàcego poziomu
zwrotu z inwestycji, poziomu oprocentowania, czy jakoÊci obs∏ugi. Postanowienia te w znaczà-
cy sposób ograniczajà pozycj´ konsumentów w kontaktach z profesjonalnymi instytucjami fi-
nansowymi. Rozwiàzanie takie jest zdecydowanie antykonsumenckie.

W efekcie konstrukcja indywidualnych kont emerytalnych niesie dla konsumentów i pozio-
mu oszcz´dnoÊci emerytalnych szereg zagro˝eƒ. Wzmaga je tak˝e szereg zagro˝eƒ z zakresu
komunikacji spo∏ecznej, takich jak: niedoinformowanie o oczekiwanym poziomie Êwiadczeƒ
z nowego systemu. T∏umienie dyskusji o spodziewanych stopach zastàpienia (jak w przypad-
ku raportu NIK o wprowadzaniu reformy emerytalnej z 2002 r. i raportów by∏ego UNFE z lat
2001 i 2002). Problemy z przekazywaniem sk∏adek do OFE i informacjami o stanie indywidu-
alnych rachunków w ZUS oraz ustalaniem poziomu kapita∏u poczàtkowego. W efekcie konsu-
menci nie majà pe∏nego zrozumienia, czego mogà oczekiwaç po Êwiadczeniach z obowiàzkowej
cz´Êci nowego systemu emerytalnego, a niskie stany Êrodków wykazywane na wyciàgach ge-
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nerowanych w ramach I i II filara wiàzaç z problemami z identyfikacjà sk∏adki. JednoczeÊnie
problemy te obni˝ajà poziom zaufania do nowego systemu emerytalnego, w tym gotowoÊç kon-
sumentów do dodatkowego dobrowolnego oszcz´dzania, w tym w ramach IV filara nowego
systemu, czyli na indywidualnych kontach emerytalnych. 

Z perspektywy konsumenta szczególnie istotny jest d∏ugoterminowy charakter produktu
i ograniczenia w dysponowaniu Êrodkami na inne cele. JednoczeÊnie zasady wyp∏aty uregulo-
wane sà w sposób zawi∏y i nieprzyjazny dla konsumentów. Art. 34 ustawy o IKE, regulujàcy
t´ kwesti´ otrzyma∏ nast´pujàce brzmienie: „Art. 34. 1. Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na
IKE nast´puje wy∏àcznie: 

1) na wniosek oszcz´dzajàcego po osiàgni´ciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu upraw-
nieƒ emerytalnych i ukoƒczeniu 55 roku ˝ycia oraz spe∏nieniu warunku: 

a) dokonywania wp∏at na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
b) dokonania ponad po∏owy wartoÊci wp∏at nie póêniej ni˝ na 5 lat przed dniem z∏o˝e-

nia przez oszcz´dzajàcego wniosku o dokonanie wyp∏aty”.
W efekcie IKE jest z perspektywy konsumenta produktem nieelastycznym, o ograniczonych

zach´tach i olbrzymich restrykcjach, a ponadto nie gwarantujàcym ni˝szych kosztów lub wy˝-
szych zysków ni˝ konkurencyjne produkty inne ni˝ IKE. Produkt ten jest produktem d∏ugo-
terminowym, o utrudnionej zmianie dostawcy i rezygnacji z niego. W efekcie brak jest jakich-
kolwiek gwarancji, ˝e jedyna zach´ta, jakà jest rezygnacja z pobierania tzw. „podatku Belki”
przez Paƒstwo nie zostanie „skonsumowana” przez instytucje finansowe w postaci wy˝szych
kosztów, ani te˝ ˝e zrekompensuje konsumentom niedogodnoÊci zwiàzane z opisanymi wcze-
Êniej restrykcjami i ograniczeniami. Z perspektywy konsumenta jest to tak˝e produkt o wyso-
kim poziomie ryzyka, gdy˝ ryzyko wysokoÊci Êwiadczenia le˝y po jego stronie, ze wzgl´du na
natur´ IKE jako produktu o zdefiniowanej sk∏adce, nie Êwiadczeniu. 

Nie powinno jednak budziç ˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e IV filar w polskim systemie emerytalnym
jest niezb´dny i musi byç rozwijany. Wymaga on jednak maksymalnego uproszczenia regulacji, co
znaczàco ograniczy koszty jego funkcjonowania i zwi´kszy atrakcyjnoÊç dla konsumentów, a tak-
˝e dla instytucji finansowych. Niezb´dna jest tak˝e szeroka edukacja spo∏eczna w tym zakresie,
czy szerzej w zakresie kszta∏tu nowego systemu emerytalnego i roli ka˝dego z czterech filarów.
Konsumenci muszà mieç ÊwiadomoÊç, ˝e niezb´dny jest równomierny rozwój zarówno cz´Êci obo-
wiàzkowej, jak i dobrowolnej, by przysz∏e emerytury by∏y dla nich satysfakcjonujàce i by nie do-
sz∏o do drastycznego spadku poziomu ˝ycia po zakoƒczeniu okresu ich aktywnoÊci zawodowej. 

Rozwojowi IV filara sprzyja∏oby tak˝e w∏àczenie do niego wyspecjalizowanych instytucji zaj-
mujàcych si´ d∏ugoterminowymi oszcz´dnoÊciami emerytalnymi jakimi sà otwarte fundusze
emerytalne. Sà one bowiem, dzi´ki swojej specjalizacji, naturalnymi oferentami tak˝e dobro-
wolnych produktów emerytalnych w ramach IV filara. Ich dzia∏alnoÊç nie musi byç ograniczo-
na wy∏àcznie do II obowiàzkowego filara. W∏àczenie OFE do oferowania produktów w ramach
IV filara, dzi´ki instrumentom konkurencyjnym, wymusi∏oby tak˝e na instytucjach finanso-
wych nie wyspecjalizowanych w produktach wy∏àcznie emerytalnych, które obecnie uczestni-
czà w IV filarze lepsze dostosowanie ich produktów do potrzeb konsumentów chcàcych dodat-
kowo oszcz´dzaç na swojà emerytur´.

PPaawwee∏∏  PPeellcc, Z-ca Przewodniczàcego Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, Z-ca Przewodniczàcego
Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Eemerytalnych, cz∏onek Komisji Nadzoru Bankowego, radca
prawny
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Summary of the article

Individual retirement accounts from the perspective of customer
New Polish pension system was implemented in the year 1999 and based on three compo-

nents – mandatory PAYG, mandatory fully funded (open pension funds) and voluntary occu-
pational pension schemes. In the year 2004 there was new element added – Individual Reti-
rement Accounts (IRA). But there is still lack of regulations related to pay out phase from
mandatory fully funded part of the system. Individual Retirement Accounts were added to the
pension system as the consequence of extremely slaw development of Occupational Pension
Schemes (OPS) due to huge increase of unemployment and economic slaw down after parlia-
mentary elections 2001.

Individual Retirement Accounts can be offered by financial institutions: banks, life insuran-
ce companies, brokerage firms and investment funds. Pension funds, which are specialized in
the long-term pension savings, were not included in this list. As Individual Retirement Acco-
unts are specific long term on purpose products, there were implemented limited tax incenti-
ves (TEE system), but no public educational campaign was enforced. 

Additionally financial institutions were obliged to make special informational duties related
to IRA – all dispositions of customers related to sources saved on IRA shall be marked on
a way allowing specific identifications. It is additional cost factor for financial institutions.
There is also obligation to inform tax authorities about pay out form IRA. There is also possi-
bility of transfers between IRA and OPS, but in case of earlier pay out from IRA in case of
previous transfer from OPS 30% of basic contributions to OPS is transferred to PAYG com-
ponent. The whole system is based on Defined Contribution construction (including IRA).
The whole regulation related to OPS is to complicate and shall be simplified, what can redu-
ce costs and increase attractiveness for customers. Also public education campaign is crucial
to better explain Polish pension system shape and role of each component of the system espe-
cially importance of participation in voluntary savings. Also including Open Pension Funds as
financial institutions offering IRA may support development of IRA and increase competition
on this market and lead to better adaptation products to customers needs.
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Uwagi wst´pne
Rynek ubezpieczeƒ jest niezwykle istotnym rynkiem zarówno z punktu widzenia dzia∏ajà-

cych na nim przedsi´biorców, jak i z punktu widzenia konsumentów. W chwili obecnej nie jest
to rynek nasycony, jednak majàc na uwadze doÊwiadczenia innych krajów nale˝y przewidy-
waç, ˝e b´dzie on w przysz∏oÊci intensywnie si´ rozwija∏. Nastàpi zapewne rozwój ubezpieczeƒ
majàtkowych i osobowych, w tym zwiàzanych z zabezpieczeniem emerytalnym. Dynamika in-
westowania w te grupy produktów zwiàzana b´dzie m. in. z ich popularyzacjà oraz rosnàcà za-
mo˝noÊcià spo∏eczeƒstwa. 

Rozwój rynku ubezpieczeƒ musi ∏àczyç si´ z intensyfikacjà ochrony konsumentów tych
us∏ug. Jest to szczególnie wa˝ne z kilku przyczyn. Umowy o Êwiadczenie us∏ug ubezpieczenio-
wych sà w odniesieniu do wyp∏aty sumy ubezpieczenia realizowane cz´sto po wielu latach od
ich zawarcia. Ewentualne nieprawid∏owoÊci zwiàzane z wyp∏atà ubezpieczenia mogà zatem
zostaç niejako „odkryte” przez konsumentów tak˝e dopiero po wielu latach. Or´˝em pomoc-
nym w zniwelowaniu problemu naruszeƒ zwiàzanych z realizacja przez konsumentów wyp∏a-
ty sumy ubezpieczenia sà dzia∏ania o charakterze prewencyjnym, polegajàce na analizie wa-
runków umów ju˝ na etapie ich zawierania, a nie realizowania. Zapoznanie si´ warunkami
zawieranej umowy powinno stanowiç podstawowy obowiàzek konsumenta. Jednak˝e z uwagi
na skomplikowany charakter przedmiotowej materii, a tak˝e rol´ i zadania podmiotów odpo-
wiedzialnych za ochron´ konsumentów dzia∏ania takie powinny byç podejmowane w∏aÊnie
przez te podmioty. Analiza warunków umów dokonywane np. przez Prezesa Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, organ nadzoru, Rzecznika Ubezpieczonych umo˝liwia wyelimi-
nowanie postanowieƒ niedozwolonych, ale tak˝e uÊwiadomienie konsumentom istoty i skut-
ków zawieranej przez nich umowy. Kolejnym powodem szczególnej ochrony konsumentów
us∏ug finansowych jest to, ˝e umowy takie sà dla przeci´tnej osoby niezrozumia∏e. W rezulta-
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cie sà one zawierane tylko w oparciu o dane przedstawione przez sprzedawc´, które nie za-
wsze odpowiadajà warunkom zawartym w samej umowie. Dlatego te˝ niezmiernie wa˝ne jest
zapewnienie funkcjonowania sprawnych instytucji chroniàcych prawa konsumentów us∏ug
ubezpieczeniowych. 

Kompetencje Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Kompetencje Prezesa UOKiK okreÊla ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konku-

rencji i konsumentów (tekst jednolity DzU z 2005 r., nr 244, poz. 2080), zwana dalej tak˝e
ukik. Zgodnie z art. 26 ww. ustawy Prezes Urz´du posiada kompetencje mi´dzy innymi w za-
kresie:

1. wydawania decyzji w sprawach przeciwdzia∏ania praktykom ograniczajàcym konkuren-
cj´, w sprawach koncentracji lub podzia∏u przedsi´biorców oraz przeciwdzia∏ania prakty-
kom naruszajàcym zbiorowe interesy konsumentów;

2. przygotowywania projektów rzàdowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów
rzàdowej polityki konsumenckiej;

3. opracowywania i wydawania publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujàcych
wiedz´ o prawach konsumentów.

Wi´kszoÊç spraw z zakresu ubezpieczeƒ prowadzonych przez Prezesa UOKiK ma charakter
konsumencki, tzn. sà one zwiàzane z naruszeniem interesów konsumentów w zwiàzku z bez-
prawnà praktykà zak∏adów ubezpieczeƒ lub stosowaniem przez nie niekorzystnych warun-
ków umów. 

W sprawach z zakresu ubezpieczeƒ Prezes UOKiK podejmuje dzia∏ania na trzech p∏aszczy-
znach. Sà nimi:

1. post´powania w zwiàzku z podejrzeniem stosowania przez zak∏ady ubezpieczeƒ praktyk
naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów.

2. wystàpienia w sprawach stosowania niedozwolonych postanowieƒ umownych 
3. dzia∏ania o charakterze edukacyjnym. 

Zbiorowe interesy konsumentów 
Podstawowym narz´dziem Prezesa UOKiK o charakterze administracyjnym w zakresie

ochrony praw konsumentów jest prowadzenie post´powaƒ i w konsekwencji wydawanie decy-
zji w sprawie praktyk naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów. 

Praktyka naruszajàca zbiorowe interesy konsumentów zosta∏a zdefiniowana w art. 23
a ukik. Zgodnie z tym artyku∏em przez praktyk´ naruszajàcà zbiorowe interesy konsumen-
tów nale˝y rozumieç godzàce w nie bezprawne dzia∏anie przedsi´biorcy. Z powy˝szego wy-
nika, ˝e ochronie podlegajà interesy prawne konsumentów, a nie jakiekolwiek inne intere-
sy. Interesy prawne konsumentów nie sà równoznaczne z ich subiektywnymi potrzebami,
choçby dotyczy∏y ich sfery prawnej. Takie subiektywne potrzeby mogà byç co najwy˝ej uzna-
ne za interesy faktyczne1. W ust. 2 art. 23 a ukik wskazane zosta∏y przyk∏adowe zachowa-
nia, które mogà zostaç uznane za praktyk´ naruszajàcà zbiorowe interesy konsumentów. 
Sà nimi:

1. stosowanie postanowieƒ wzorców umów, które zosta∏y wpisane do rejestru postanowieƒ
wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 kodeksu post´-
powania cywilnego;
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2. naruszenie obowiàzku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe∏nej informacji;
3. nieuczciwa lub wprowadzajàca w b∏àd reklama;
4. inne czyny nieuczciwej konkurencji godzàce w zbiorowe interesy konsumentów. 
Zbiorowe interesy konsumentów podlegajà zatem ochronie przed dzia∏aniami przedsi´bior-

ców, które sà sprzeczne z prawem, tj. normami obowiàzujàcych aktów prawnych, zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego oraz dobrymi obyczajami.

Do stwierdzenia praktyki na podstawie art. 23 a ustawy konieczne jest wykazanie, i˝ spe∏-
nione zosta∏y ∏àcznie nast´pujàce przes∏anki:

1. naruszenie tymi dzia∏aniami zbiorowego interesu konsumentów;
2. bezprawnoÊç dzia∏aƒ przedsi´biorcy
Ustawa nie definiuje poj´cia zbiorowego interesu konsumentów ograniczajàc si´ jedynie do

wskazania, i˝ nie jest nim suma indywidualnych interesów konsumentów. O tym, czy zosta∏
naruszony interes zbiorowy, nie zawsze przesàdza kryterium iloÊciowe. Niekiedy nawet jeden
ujawniony przypadek naruszenia prawa konsumenta mo˝e byç przejawem cz´sto lub nawet
powszechnie stosowanej praktyki naruszajàcej interes zbiorowy.

Naruszenie zbiorowego interesu konsumentów oznacza zatem nara˝enie na uszczerbek in-
teresów znacznej grupy lub wszystkich konsumentów, poprzez stosowanà przez przedsi´bior-
c´ praktyk´, obejmujàcà tak dzia∏ania, jak i zaniechania. Zgodnie z twierdzeniem Sàdu Naj-
wy˝szego nie jest zasadne uznawanie, ˝e post´powanie z tytu∏u naruszenia ustawy
antymonopolowej mo˝na wszczynaç tylko wtedy, gdy zagro˝one sà interesy wielu odbiorców,
a nie jest to mo˝liwe w sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest tylko jeden konsument. Wydane
orzeczenie ma bowiem wymiar znacznie szerszy, pe∏ni tak˝e funkcj´ prewencyjnà, s∏u˝y bo-
wiem ochronie tak˝e nieograniczonej liczby potencjalnych konsumentów.2 Podobne stanowi-
sko zosta∏o zawarte w uzasadnieniu do wyroku Sàdu Najwy˝szego z dnia 26 lutego 2004 r. –
naruszenie indywidualnego interesu konsumenta nie wyklucza dopuszczalnoÊci równoczesne-
go uznania, ˝e dochodzi do naruszenia publicznego zbiorowego interesu konsumentów, je˝eli
indywidualne pogwa∏cenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mog∏oby
w jakikolwiek sposób prowadziç do ustanowienia lub utrwalenia monopolistycznych praktyk
rynkowych, które wywo∏ujà lub mogà wywo∏ywaç zakazane skutki na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.3 Warunkiem jest zatem stwierdzenie, ˝e okreÊlone dzia∏anie mo˝e potencjal-
nie dotknàç (jest skierowane przeciwko) szerszà grup´ konsumentów lub ka˝dego potencjal-
nego klienta przedsi´biorcy. 

Nie jest natomiast dzia∏aniem naruszajàcym zbiorowe interesy konsumentów – dzia∏anie
przedsi´biorcy naruszajàce interesy jednego lub kilku konsumentów, nawet jeÊli jest bezpraw-
ne. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje ochron´ publicznoprawnà,
a zatem warunkiem jej stosowania jest naruszenie interesu publicznego, o czym mowa w art.
1 ust. 1 tej ustawy.4

Drugà przes∏ankà, koniecznà do uznania danego zachowania za praktyk´ naruszajàcà zbio-
rowe interesy konsumentów jest bezprawne dzia∏anie przedsi´biorcy.

BezprawnoÊç jest cechà dzia∏ania, która polega na jego sprzecznoÊci z normami prawa lub
zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego, bez wzgl´du na win´, a nawet ÊwiadomoÊç sprawcy. Dla
ustalenia bezprawnoÊci dzia∏ania wystarczy ustalenie, ˝e okreÊlone zachowanie koliduje
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z przepisami prawa. Brak cech bezprawnoÊci powinien – w myÊl art. 6 k.c. – wykazaç przed-
si´biorca. 

Oprócz tych wskazanych bezpoÊrednio w ust. 2 art. 23a ukik, jako praktyki naruszajàce
zbiorowe interesy konsumentów b´dà uwa˝ane równie˝ dzia∏ania naruszajàce przepisy in-
nych ustaw, w szczególnoÊci przepisy nak∏adajàce na przedsi´biorc´ okreÊlone obowiàzki
wzgl´dem konsumenta, np. obowiàzek udost´pnienia osobom uprawnionym informacji i do-
kumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ lub wy-
sokoÊci Êwiadczenia, obowiàzek zapewniania mo˝liwoÊci sporzàdzania kserokopii dokumen-
tów i potwierdzania ich zgodnoÊci z orygina∏em, obowiàzek okreÊlenia w ogólnych
warunkach ubezpieczenia informacji wymaganych zgodnie z przepisem art. 812 § 2 kodek-
su cywilnego etc.

Jak ju˝ wczeÊniej podniesiono, dla wykazania bezprawnoÊci dzia∏ania wystarczy ustalenie,
˝e okreÊlone zachowanie koliduje z przepisami prawa. JednoczeÊnie nale˝y zwróciç uwag´, i˝
w razie istnienia wàtpliwoÊci interpretacyjnych w rozumieniu normy, wykazanie bezprawno-
Êci mo˝e okazaç si´ utrudnione. Usuni´cie wàtpliwoÊci wymaga pos∏u˝enia si´ odpowiednià
wyk∏adnià. Niestety, na tym tle pojawiajà si´ rozbie˝noÊci w interpretacji przepisów przez Pre-
zesa UOKiK oraz zak∏ady ubezpieczeƒ. Jako przyk∏ad mo˝na przytoczyç postanowienie art.
16 ust. 4 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, dotyczàce prawa wglàdu do akt szkodowych.
Niektóre zak∏ady ubezpieczeƒ stosujàc przepis w pierwotnym brzmieniu sta∏y na stanowisku,
i˝ sà zobowiàzane do udost´pniania informacji dopiero po zakoƒczeniu post´powania likwida-
cyjnego, jednoczeÊnie pobieranie wysokich op∏at za wykonywanie kserokopii tych akt nie na-
rusza dyspozycji wskazanej normy prawnej. Z uwagi na problemy klientów zak∏adów ubezpie-
czeƒ w realizacji ustawowych uprawnieƒ, przepis ten zmieniono. 

Innym przyk∏adem rozbie˝noÊci w interpretacji przepisów ubezpieczeniowych mogà byç
prezentowane ró˝ne stanowiska na temat zasad i sposobu prowadzenia post´powania li-
kwidacji szkody w ramach ubezpieczenia OC. Pomimo, i˝ kodeks cywilny oraz ustawa
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU z 2003 r., nr
124, poz. 1152 ze zm.) okreÊlajà zasady wykonywania umów obowiàzkowego ubezpiecze-
nia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a ponadto, kodeks
cywilny reguluje kwestie zwiàzane z naprawieniem szkody, niektóre zak∏ady ubezpieczeƒ
prezentujà odmienny ni˝ Prezes Urz´du i Rzecznik Ubezpieczonych poglàd na zasady li-
kwidacji szkody. Jeden z zak∏adów ubezpieczeƒ przy likwidacji szkody w ramach ubezpie-
czenia OC, wprowadzi∏ wykorzystanie tzw. cz´Êci alternatywnych. Podstawà do przyj´cia
takiego rozwiàzania – by∏o zdaniem tego zak∏adu – rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia
28 stycznia 2003 r. w sprawie wy∏àczenia okreÊlonych porozumieƒ wertykalnych w sekto-
rze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumieƒ ograniczajàcych konkurencj´
(DzU nr 38, poz. 329 ze zm.). Nale˝y jednak podkreÊliç, i˝ rozporzàdzenie to nie normuje
sposobu naprawienia szkód ubezpieczeniowych. Celem wprowadzenia rozporzàdzenia by-
∏a liberalizacja rynku samochodowego i ∏atwiejszy dost´p klientów m.in. do cz´Êci zamien-
nych, a nie uregulowanie kwestii zwiàzanych ze szkodà i sposobem jej naprawienia. Li-
kwidacja szkody powinna byç prowadzona w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych. Bioràc pod uwag´, ˝e chodzi o umow´ obowiàz-
kowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkod´ powsta∏à w zwiàzku z ru-
chem pojazdu, za∏o˝yç mo˝na, ˝e co do przedmiotu ubezpieczenia i zakresu obowiàzku od-
szkodowawczego zak∏adu ubezpieczeƒ umowa nie mo˝e zawieraç dalej idàcych ograniczeƒ
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ni˝ wynika z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych. Z treÊci art. 13 ust.
2 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych wynika, ˝e w razie wyrzàdzenia szkody ru-
chem pojazdu lub w zwiàzku z jego ruchem, odszkodowanie ustala si´ i wyp∏aca w grani-
cach odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza lub kierujàcego pojazdem mechanicznym. Je-
dynym dopuszczalnym ograniczeniem odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ mo˝e byç
suma gwarancyjna. W orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego zwraca si´ uwag´ na obowiàzek
pe∏nej kompensacji szkody, jednoczeÊnie podkreÊlajàc brak obowiàzku po stronie poszko-
dowanego do poszukiwania sprzedawcy oferujàcego cz´Êci samochodowe najtaniej5. Nale-
˝y zwróciç uwag´ na uchwa∏´ Sàdu Najwy˝szego z dnia 12 paêdziernika 2001 r., który
wskaza∏, i˝ do sk∏adników szkody nale˝y równie˝ utrata wartoÊci handlowej naprawiane-
go pojazdu.6 Pojazd naprawiany taƒszymi zamiennikami, traci wi´cej na wartoÊci rynko-
wej ni˝ pojazd naprawiony oryginalnymi cz´Êciami. Zatem, wydaje si´, i˝ w sytuacji, gdy
pojazd naprawiany jest przy u˝yciu cz´Êci nieoryginalnych, poszkodowanemu nale˝a∏oby
si´ dodatkowe odszkodowanie. Ponadto, nale˝y zauwa˝yç, i˝ materia∏y z których sà wyko-
nane zamienniki nie sà identyczne z oryginalnym i mo˝e mieç to niekorzystny wp∏yw na
bezpieczeƒstwo jazdy.

Kwestià, która równie˝ budzi kontrowersje jest wyp∏ata odszkodowania w kwocie netto, co
– zdaniem instytucji zajmujàcych si´ ochronà konsumentów – jest niezgodne z art. 361 § 2 k.c.
ustawiajàcym zasad´ pe∏nego odszkodowania za wyrzàdzonà szkod´. Pomimo, i˝ stanowisko
Prezesa Urz´du odnoÊnie do wskazanej kwestii znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sà-
du Najwy˝szego7, zak∏ady ubezpieczeƒ prezentujà odmienny poglàd w tej sprawie. 

JednoczeÊnie nale˝y zauwa˝yç, i˝ nie zawsze jasne sà intencje samego ustawodawcy. Takim
przyk∏adem mo˝e byç dodany do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej art. 17a, który wpro-
wadzi∏ obowiàzek uwzgl´dnienia w odszkodowaniu za szkod´ komunikacyjnà podatku od to-
warów i us∏ug w przypadku okazania faktury przez podmiot, któremu przys∏uguje odszkodo-
wanie (nieb´dàcy p∏atnikiem od podatku towarów i us∏ug VAT). Regulacja ta nie wprowadzi∏a
˝adnych zmian w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Uregulowana zosta∏a kwestia,
która nie budzi∏a zastrze˝eƒ i kontrowersji, bowiem zak∏ady ubezpieczeƒ zwykle nie kwestio-
nowa∏y wyp∏aty odszkodowania z VAT, je˝eli osoba uprawniona przedstawia∏a faktur´. Kon-
trowersje budzi natomiast kwestia uwzgl´dnienia podatku VAT przy wyp∏acie odszkodowania
przy tzw. kosztorysowym rozliczaniu szkody. Kwestia ta nie zosta∏a jednak rozstrzygni´ta
wprost przez ustawodawc´. 

Innym przyk∏adem interpretowania przepisów w sposób niekorzystny dla konsumentów jest
przyznanie sobie prawa do odmowy naprawy pojazdu, je˝eli koszt tej naprawy przekracza∏by
zwykle 70 % wartoÊci rynkowej pojazdu. Takie dzia∏anie ubezpieczycieli mo˝e naruszaç pra-
wa poszkodowanego, poprzez dzia∏anie niezgodne z art. 361 § 2 k.c., a tak˝e art. 363 § 1 k.c. 

Zagadnieniem budzàcym kontrowersje jest tak˝e stosowanie tzw. „amortyzacji” cz´Êci, co
równie˝ mo˝e naruszaç przepisy kodeksu cywilnego dotyczàce kwestii naprawienia, szkody.
Nale˝y jeszcze raz podkreÊliç, i˝ orzecznictwo sàdowe wskazuje zasad´ pe∏nego odszkodowa-
nia zawartà w art. 361 k.c. jako priorytetowà regulacj´ w zakresie likwidacji szkód komunika-
cyjnych. Zgodnie z tym za∏o˝eniem zak∏ad ubezpieczeƒ powinien ponieÊç koszty naprawy
wszelkich, uzasadnionych ekonomicznie wydatków w celu przywrócenia uszkodzonego pojaz-
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du do stanu sprzed szkody. Przywrócenie do takiego stanu polega na doprowadzeniu pojazdu
do u˝ywalnoÊci i jakoÊci w takim zakresie, jaki istnia∏ przed wyrzàdzeniem szkody. W zwiàz-
ku z tym, je˝eli do osiàgni´cia tego celu konieczne jest u˝ycie nowych cz´Êci to poniesione na
nie wydatki wchodzà w sk∏ad kosztów naprawienia szkody.

Podane wy˝ej przyk∏ady potwierdzajà, i˝ wykazanie bezprawnoÊci w post´powaniu w spra-
wie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, przy istnieniu rozbie˝noÊci w interpre-
tacji przepisów, mo˝e byç utrudnione. 

Powa˝ne wàtpliwoÊci powstajà tak˝e w zwiàzku z ust. 2 art. 23 a ukik w zakresie post´po-
waƒ dotyczàcych stosowania przez przedsi´biorców niedozwolonych postanowieƒ umownych.
Kontrowersyjny jest zakres prawomocnoÊci wyroku uznajàcego postanowienie wzorca umowy
za niedozwolone. Zgodnie z art. 47943 k.p.c. wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trze-
cich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru
postanowieƒ wzorców umowy uznanych za niedozwolone prowadzonego przez Prezesa Urz´-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK stoi na stanowisku, ˝e dla oceny da-
nego postanowienia nie ma znaczenia, przeciwko komu zosta∏ wydany wyrok w sprawie uzna-
nia postanowieƒ wzorca umowy za niedozwolone (to˝samoÊç podmiotowa), a nawet literalna
zgodnoÊç postanowienia wpisanego do rejestru z postanowieniem, którego dotyczy post´powa-
nie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Je˝eli postanowienia sà to˝sa-
me w treÊci, to pomimo ró˝nic podmiotowych lub/i ró˝nic literalnych istnieje podstawa do
stwierdzenia, ˝e przedsi´biorca dopuszcza si´ praktyk naruszajàcych zbiorowe interesy kon-
sumentów w zwiàzku ze stosowaniem postanowienia wpisanego do rejestru. Kontrola wzor-
ców umów ma charakter abstrakcyjny. Przepisy kodeksu cywilnego wskazujà w sposób abs-
trakcyjny niedozwolone postanowienia umowne. Sàd uznaje za niedozwolone postanowienie
umowne, sformu∏owane w okreÊlony sposób w konkretnej umowie i zakazuje jego stosowania.
Jednak˝e, zakaz ten wywodzi z postanowieƒ wskazanych w kodeksie cywilnym w sposób abs-
trakcyjny, które za niedozwolone uznajà okreÊlone zachowania, a nie sposób sformu∏owania
tych zachowaƒ. Przyjàç nale˝y, ˝e niedozwolonym postanowieniem umownym jest ka˝de, któ-
re dotyczy takiego samego zachowania, jak zawarte w postanowieniu wpisanym do rejestru.
Niedozwolone sà postanowienia umów, które mieszczà si´ w hipotezie klauzuli wpisanej do re-
jestru, której treÊç zostanie ustalona w oparciu o dokonanà jej wyk∏adni´. Nie jest zatem ko-
nieczna dok∏adna literalna identycznoÊç klauzuli wpisanej do rejestru i klauzuli z nià porów-
nywanej. 

W doktrynie prawa mo˝na spotkaç ró˝ne opinie w tym zakresie. Stanowisko analogiczne do
wyra˝anego przez Prezesa UOKiK przedstawia np. M. Lemkowski.8 Za obj´ciem zakazem sto-
sowania jedynie postanowieƒ o treÊci identycznej z zakwestionowanymi i tylko w odniesieniu
do przedsi´biorcy, którego dotyczy∏ wyrok Sàdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opowia-
da si´ np. M. Olczyk.9

Niejednolite jest tak˝e orzecznictwo w tym zakresie. W wyroku z odwo∏ania od decyzji Pre-
zesa UOKiK z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie stosowania praktyki naruszajàcej zbiorowe in-
teresy konsumentów polegajàcej na stosowaniu niedozwolonych postanowieƒ umownych, sàd
stwierdzi∏, ˝e wyrok w sprawach niedozwolonych postanowieƒ umownych rozstrzyga stosu-
nek istniejàcy pomi´dzy stronami umowy. W decyzji wskazano na postanowienie umowne na-
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st´pujàcej treÊci: „Wszelkie ewentualne spory jakie mogà wynikaç na tle stosowania niniejszej
umowy, rozstrzygane b´dà przez Sàd w∏aÊciwy dla siedziby Oddzia∏u Banku”. Uzasadnienie
wyroku zawiera stwierdzenie, ˝e wyroki w sprawach niedozwolonych postanowieƒ umownych
zakazujà stosowania takich postanowieƒ konkretnemu podmiotowi. Stwierdzenie abuzywno-
Êci nast´puje w kontekÊcie ca∏ego wzorca i w odniesieniu do stosunków prawnych, które regu-
luje. Sàd wskaza∏, ˝e w szczególnoÊci abuzywnoÊç klauzuli mo˝e wynikaç z braku analogicz-
nego zapisu na korzyÊç konsumenta, niewspó∏miernoÊç Êwiadczenia konsumenta lub braku
zwiàzku z przedmiotem umowy. Gdyby wi´c przyjàç, ˝e zakaz stosowania klauzuli wpisanej do
rejestru, dotyczy tak˝e innych podmiotów stosujàcych w umowach z konsumentami wzorce
umów zawierajàce identyczne lub podobne postanowienia umowne, to w istotny sposób pod-
wa˝a∏oby to sens kontroli abstrakcyjnej wzorca. Skutkiem wyroków sokik by∏oby wyelimino-
wanie konkretnych klauzul z obrotu prawnego, a nie z konkretnego wzorca, tak˝e w przypad-
kach, gdy zapisy te sà stosowane zgodnie z dobrymi obyczajami i nie naruszajà interesu
konsumenta. Zdaniem Sàdu, przepis art. 47943 k.p.c. wywo∏uje skutek rozszerzony wy∏àcznie
wobec kr´gu podmiotów legitymowanych do wystàpienia z pozwem o uznanie danego posta-
nowienia za niedozwolone przeciwko osobie, wobec której zakaz orzeczono.10

W innym wyroku z odwo∏ania od decyzji Prezesa UOKiK, stwierdzajàcej dopuszczenie si´
praktyk naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów w zwiàzku ze stosowaniem niedozwo-
lonego postanowienia umownego, Sàd odwo∏anie oddali∏.11 W decyzji, prezes UOKiK, jako nie-
dozwolone postanowienie umowne wskaza∏ postanowienie w nast´pujàcym brzmieniu: „W ra-
zie powstania sporów na tle wykonania niniejszej umowy strony ustalajà w∏aÊciwym do ich
rozstrzygni´cia Sàd w∏aÊciwy dla siedziby Banku”. Oddalajàc odwo∏anie sàd stwierdzi∏, ˝e
istotà prowadzonego post´powania jest ustalenie, czy stosowana przez powoda klauzula jest
to˝sama z klauzulà wpisanà do rejestru klauzul niedozwolonych i w zwiàzku z tym jej stoso-
wanie jest przejawem okreÊlonej w art. 23a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów praktyki naruszajàcej zbiorowe interesy konsumentów. W ocenie Sàdu, trafne jest
twierdzenie, ˝e dla uznania, ˝e okreÊlona klauzula jest niedozwolonym postanowieniem
umownym wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych wystarczy stwierdzenie, ˝e mieÊci
si´ ona w hipotezie klauzuli wpisanej do rejestru. Nie jest konieczna literalna zgodnoÊç porów-
nywalnych klauzul. G∏ównym czynnikiem przesàdzajàcym powinien byç zamiar, cel jakiemu
ma s∏u˝yç kwestionowana klauzula. JeÊli jest on zgodny z celem utworzenia klauzuli uznanej
za niedozwolonà, mo˝na uznaç, ˝e obie klauzule sà to˝same. 

Warto w tym miejscu wskazaç tak˝e wyrok Sàdu Apelacyjnego z dnia 29 wrzeÊnia 2005 r.12

Orzeczenie to nie dotyczy decyzji Prezesa UOKiK. Jego istotà jest tak˝e zakres prawomocno-
Êci wyroku w sprawie uznania postanowieƒ wzorca umowy za niedozwolone. W uzasadnieniu
Sàd Apelacyjny wskaza∏, ˝e celem post´powania w sprawach o uznanie postanowieƒ wzorca
umowy za niedozwolone jest tzw. abstrakcyjna kontrola wzorców, dokonywana w oderwaniu
od konkretnej umowy, zaÊ wyrok uwzgl´dniajàcy powództwo przez uznanie postanowieƒ
wzorca za niedozwolone i zakazanie ich stosowania, ma od chwili wpisania do odpowiedniego
rejestru, skutek tak˝e wobec osób trzecich. Rozszerzona prawomocnoÊç materialna takich wy-
roków stanowi przeszkod´ procesowà dla ponownego rozpoznania sprawy dotyczàcej uznania
za niedozwolone postanowieƒ wzorców umowy, które zosta∏y uznane za niedozwolone prawo-
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mocnymi wyrokami. W rozpoznawanej sprawie nie istnia∏a to˝samoÊç podmiotowa, a porów-
nywane postanowienia nie by∏y identyczne. 

Taka linia orzecznictwa rodzi ciekawà sytuacj´. Z jednej nale˝y liczyç si´ z oddaleniem przez
sàd decyzji Prezesa UOKiK w zwiàzku z wyst´pujàcymi ró˝nicami podmiotowymi i literalny-
mi mi´dzy postanowieniami wpisanymi do rejestru, a wskazywanymi w decyzji. Z drugiej stro-
ny nale˝y si´ liczyç z tym, ˝e powództwo w sprawie uznania postanowieƒ wzorca za niedozwo-
lone mo˝e zostaç oddalone lub wyrok Sàdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo˝e zostaç
uchylony przez Sàd Apelacyjny ze wzgl´du na wag´ rzeczy osadzonych, mimo istniejàcych ró˝-
nic podmiotowych i literalnych mi´dzy postanowieniami wpisanymi do rejestru, a kwestiono-
wanymi pozwem. 

W tej sytuacji decydujàce znaczenie mieç b´dzie stanowisko, które zajmie Sàd Najwy˝szy. 

Niedozwolone postanowienia umowne
Przewidziana w art. 47938 kodeksu post´powania cywilnego mo˝liwoÊç wytaczania przez

Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów powództwa w sprawach o uznanie po-
stanowieƒ wzorca umowy za niedozwolone jest kolejnym bardzo wa˝nym instrumentem
w ochronie interesów konsumentów. 

Zgodnie z art. 3851 kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem
nie uzgodnione indywidualnie nie wià˝à go, je˝eli kszta∏tujà jego prawa i obowiàzki w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra˝àco naruszajàc jego interesy – niedozwolone postanowie-
nia umowne. Ra˝àce naruszenie interesów konsumenta oznacza nieusprawiedliwionà dyspro-
porcj´ praw i obowiàzków na jego niekorzyÊç w okreÊlonym stosunku obligacyjnym. Narusze-
nie dobrych obyczajów w zakresie kszta∏towania takiego stosunku obligacyjnego wyra˝a si´
w tworzeniu przez kontrahenta konsumenta takich postanowieƒ umownych, które godzà
w równowag´ kontraktowà tego stosunku.13

Przepisy o niedozwolonych postanowieniach umownych nie znajdujà zastosowania w odnie-
sieniu do postanowieƒ okreÊlajàcych g∏ówne Êwiadczenie stron, w tym cen´ lub wynagrodze-
nie – o ile jednak zosta∏y sformu∏owane w sposób jednoznaczny. Zatem, przy zachowaniu wa-
runku jednoznacznoÊci w zakresie sformu∏owania postanowienia nie mogà podlegaç ocenie
w tym trybie np. postanowienia okreÊlajàce sum´ ubezpieczenia i odszkodowania, a tak˝e war-
toÊci ubezpieczonego pojazdu, która stanowi podstaw´ dla ustalenia sumy ubezpieczenia i dla
ustalenia wysokoÊci odszkodowania. Postanowienia te okreÊlajà bowiem g∏ówne Êwiadczenia
ubezpieczyciela (wyp∏ata odszkodowania) i ubezpieczonego (zap∏ata sk∏adki). Jako niedozwo-
lone postanowienie umowne w Êwietle art. 3851 k.c. nale˝a∏oby natomiast uznaç postanowie-
nie, zgodnie z którym ubezpieczyciel by∏by uprawniony w ogólnych warunkach ubezpieczenia
do stosowania odmiennych regu∏ ustalania wartoÊci pojazdu przy zawieraniu umowy ubezpie-
czenia i przy ustalaniu wysokoÊci odszkodowania i to regu∏ ra˝àco naruszajàcych interesy
ubezpieczonego.14

Z tego samego powodu wàtpliwa wydaje si´ mo˝liwoÊç kwestionowania w tym trybie postano-
wieƒ zwiàzanych z wartoÊcià wykupu polisy, co stanowi cz´sty przedmiot skarg konsumentów. 

Art. 3853 k.c. zawiera katalog postanowieƒ umownych, które mogà zostaç uznane za niedo-
zwolone. Jest to lista otwarta, a zatem istnieje mo˝liwoÊç wskazywania jako niedozwolone tak-
˝e innych postanowieƒ. Wskazane postanowienia nie sà uznane za niedozwolone z mocy prawa,
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na co wskazuje zwrot „w razie wàtpliwoÊci”. Warunkiem uznania za niedozwolone wymienio-
nych w art. 3853 k.c. postanowieƒ jest to, by spe∏nia∏y one kryteria przewidziane w art. 3851 k.c.

Najpowa˝niejszymi problemami zwiàzanymi z kontrolà i kwestionowaniem postanowieƒ
wzorców umów sà – opisana wczeÊniej – kwestia zakresu skutecznoÊci prawomocnego wyroku
w sprawie niedozwolonych postanowieƒ umownych oraz treÊç wpisu do rejestru niedozwolo-
nych postanowieƒ umownych. Do rejestru jest wpisywana klauzula uznana za niedozwolonà
w takim brzmieniu, w jakim wyst´powa∏a ona we wzorcu. Rejestr nie daje mo˝liwoÊci ogólne-
go wskazania, na czym polega niedozwolony charakter danego postanowienia. Samo postano-
wienie wskazane w rejestrze „wyj´te” z treÊci ca∏ej umowy nie daje odpowiedzi, z jakiego po-
wodu stanowi ono postanowienie niedozwolone. Odpowiedê takà mo˝e zapewniç treÊç
wyroków, które sà publikowane w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym. Nie zawsze jest to
jednak mo˝liwe. Cz´Êç wyroków jest bowiem wydawana w trybie zaocznym. Z zakresu ubez-
pieczeƒ dotyczy to postanowieƒ wpisanych do rejestru w pozycjach 86, 587, 588. Sà to posta-
nowienia w nast´pujàcym brzmieniu:

1. „Je˝eli w∏aÊciciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporzàdzania tym
pojazdem nie wykona∏a obowiàzków wynikajàcych z przepisów par. 30-32 PZU mo˝e od-
daliç roszczenie lub odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie”. (poz. 86 w rejestrze)

2. OdpowiedzialnoÊç PZU ˚ycie SA w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wyga-
sa(...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z up∏ywem ostatniego miesiàca za
który op∏acono sk∏adk´, najpóêniej jednak z dniem rozwiàzania umowy ubezpieczenia.
(poz. 587 i 588 w rejestrze)

W zwiàzku z takim kszta∏tem wpisów i brakiem uzasadnienia do wyroków trudno jest wska-
zaç, na czym polega we wskazanych przypadkach ra˝àce naruszenie interesów konsumentów
oraz naruszenie dobrych obyczajów. 

Z zakresu ubezpieczeƒ wskazane wy˝ej postanowienia sà jedynymi postanowieniami wpisa-
nymi do rejestru niedozwolonych postanowieƒ umownych. 

Nie oznacza to, ˝e ogólne warunki ubezpieczeƒ pozostajà poza sferà zainteresowania Preze-
sa UOKiK. W 2004 r. zosta∏a przeprowadzona kontrola ogólnych warunków ubezpieczeƒ ko-
munikacyjnych. Prezes Urz´du kwestionowa∏ szereg postanowieƒ wskazujàc na ich niedozwo-
lony charakter. Jednak z uwagi na dobrowolne dokonanie zmian przez zak∏ady ubezpieczeƒ
sprawy nie zosta∏y skierowane do sàdu. Podobny efekt zosta∏ osiàgni´ty w odniesieniu do
umów ubezpieczeƒ turystycznych. 

W tej chwili przedmiotem post´powaƒ sàdowych z powództwa Prezesa UOKiK sà dwie spra-
wy. W jednym wypadku Prezes Urz´du zakwestionowa∏ nast´pujàce postanowienia:

1.„Zawiadomienia, oÊwiadczenia i wnioski Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uposa˝o-
nego zwiàzane z Umowà winny byç dor´czone na piÊmie za potwierdzeniem odbioru
w Biurze G∏ównym Towarzystwa lub listem poleconym na jego adres. Pismo Towarzy-
stwa dostarczone pod ostatni wskazany adres Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub
Uposa˝onego uznaje si´ za prawid∏owo dor´czone.”

2. „Wyp∏ata nie zostanie dokonana, je˝eli obra˝enia fizyczne powsta∏y bezpoÊrednio lub po-
Êrednio, ca∏kowicie lub cz´Êciowo: (...)w wyniku podró˝y ∏odzià podwodnà, lotu samolo-
tem lub jakimkolwiek powietrznym Êrodkiem transportu w charakterze pasa˝era lub in-
nym, z wyjàtkiem lotu w charakterze pasa˝era samolotem pasa˝erskich linii lotniczych
odbywanego na ustalonej trasie i wed∏ug zaplanowanego rozk∏adu.”

3. „Je˝eli niniejsza umowa dodatkowa wygaÊnie lub zostanie rozwiàzana w inny sposób,
obowiàzek op∏acania sk∏adek ustaje i Towarzystwo nie ponosi z jej tytu∏u ˝adnej odpowie-
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dzialnoÊci, z wyjàtkiem ewentualnego zwrotu cz´Êci ostatniej sk∏adki na ˝àdanie Ubezpie-
czajàcego za okres nie obj´ty ochronà ubezpieczeniowà oraz dodatkowych sk∏adek wp∏a-
conych po rozwiàzaniu umowy.”

4. „Bez wzgl´du na postanowienia umowy ubezpieczenia dotyczàce wieku Ubezpieczonego,
zawarcie niniejszej umowy dodatkowej po dniu szeÊçdziesiàtych pierwszych (61) urodzin
Ubezpieczonego lub obj´tego niniejszà umowà dodatkowà jego wspó∏ma∏˝onka jest bez-
skuteczne i nie rodzi ˝adnych zobowiàzaƒ Towarzystwa, z wyjàtkiem obowiàzku zwrotu
otrzymanych sk∏adek na ˝àdanie Ubezpieczajàcego.”

5. „Bez wzgl´du na postanowienia umowy ubezpieczenia dotyczàce wieku Ubezpieczonego,
zawarcie niniejszej umowy dodatkowej po dniu 60. urodzin Ubezpieczonego jest bezsku-
teczne i nie rodzi ˝adnych zobowiàzaƒ Towarzystwa, z wyjàtkiem obowiàzku zwrotu
otrzymanych sk∏adek na ˝àdanie Ubezpieczajàcego.”

6. „W przypadku opisanym w punkcie o) Towarzystwo na ˝yczenie Ubezpieczonego zwróci
sk∏adk´ w wysokoÊci proporcjonalnej do okresu odbywania przezeƒ s∏u˝by wojskowej.”

Sàd Apelacyjny w wyroku z dnia 2 grudnia 2005 r. ww. postanowienia uzna∏ za niedozwo-
lone postanowienia umowne.15 W uzasadnieniu Sàd Apelacyjny stwierdzi∏, ˝e postanowienie
wskazane w pkt 1 narusza zasad´ równorz´dnoÊci stron umowy, gdy˝ okreÊla sposób dor´-
czenia korespondencji przez konsumenta pozostawiajàc towarzystwu ca∏kowità swobod´
w wyborze sposobu przesy∏ania pism do konsumenta i nie stwarzajàc ˝adnej gwarancji, ˝e
towarzystwo dor´czy korespondencj´ w taki sposób, jaki jest wymagany od konsumenta. Re-
gulacja taka zabezpiecza jedynie interesy towarzystwa, bowiem w przypadku problemów
zwiàzanych z dor´czeniem korespondencji ich skutki dotykaç b´dà przede wszystkim kon-
sumenta. Postanowienie to mo˝e powodowaç niepewnoÊç po stronie konsumenta co do sta-
∏oÊci treÊci umowy. W odniesieniu do postanowienia zawartego w pkt 2 Sàd uzna∏, ˝e jest
ono nie tylko niefortunne, ale oczywiÊcie nieprawid∏owe i powinno byç zmienione. Niedo-
puszczalne jest wy∏àczenie ochrony ubezpieczeniowej w wypadkach, na które konsument
nie ma ˝adnego wp∏ywu, a tak jest w przypadkach zmiany trasy lub rozk∏adu lotu. Ponad-
to, sàd wskaza∏, ˝e zarzuty wobec omawianego postanowienia nie majà nic wspólnego
z przys∏ugujàcym pozwanemu uprawnieniem do ograniczenia zakresu ubezpieczenia. Ogra-
niczenia takie muszà byç jednak jasne i precyzyjne i nie mogà wy∏àczaç ochrony ubezpiecze-
niowej w sytuacjach niezale˝nych od woli konsumenta. W odniesieniu do pozosta∏ych posta-
nowieƒ sàd stwierdzi∏, ˝e wymóg uprzedniego zg∏oszenia przez konsumenta ˝àdania jest
formalnoÊcià nadmiernà i nieuzasadnionà, a zwrot nienale˝nie pobranych sk∏adek jest oczy-
wistym obowiàzkiem towarzystwa, powinien nastàpiç niezale˝nie od inicjatywy ze strony
klienta. 

W drugim przypadku, w pozwie z∏o˝onym w sokik w ubieg∏ym roku, Prezes Urz´du zakwe-
stionowa∏ postanowienia o nast´pujàcej treÊci:

1. „Zak∏ad ubezpieczeƒ nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody w mieniu lub osobie ani
szkody w postaci utraconych korzyÊci powsta∏e w zwiàzku z wykonywaniem us∏ug
Êwiadczonych w nast´pstwie realizacji Êwiadczeƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia
Assistance.”

„OdpowiedzialnoÊç Zak∏adu Ubezpieczeƒ z tytu∏u ubezpieczenia Assistance polega na orga-
nizacji lub pokryciu kosztów us∏ug zorganizowanych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ, o których mo-
wa w niniejszych SWU, nie obejmuje zaÊ wykonywania tych us∏ug.”
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2. „Wycena kosztów naprawy obejmuje:
a) koszt robocizny ustalony wg wartoÊci netto (bez uwzgl´dnienia podatku) w oparciu o:

– naprawcze normy czasowe okreÊlone przez producenta pojazdu lub inne, uznane
przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ,

– Êrednià stawk´ za 1 roboczogodzin´, stosowanà na terenie dzia∏alnoÊci jednostki te-
renowej, która zawar∏a umow´ ubezpieczenia lub w miejscu naprawy pojazdu, pod
warunkiem braku mo˝liwoÊci dokonania naprawy na terenie dzia∏alnoÊci ww. jed-
nostki,

b) koszty cz´Êci zamiennych i materia∏ów wed∏ug wartoÊci netto (tzn. bez uwzgl´dnienia
podatku, c∏a, akcyzy, itp.) ustalonych na podstawie katalogów Eurotax, Audatex lub
innych uznanych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ.(...)”

3. „W∏aÊciciel pojazdu lub osoba dzia∏ajàca w jego imieniu zg∏aszajàc roszczenie o odszkodo-
wanie sà obowiàzani przedstawiç:

a) prawo jazdy i/ lub inne dokumenty uprawniajàce do kierowania danym pojazdem,
b) dowód rejestracyjny pojazdu(...),
d) wszystkie komplety kluczyków do pojazdu(...),
f) dokumenty monta˝u w pojeêdzie urzàdzeƒ zabezpieczajàcych pojazd przed kradzie˝à(...),
g) udokumentowaç uprawnienie do zni˝ek udzielonych przy ustalaniu sk∏adki(...),
i) udzieliç pomocy w dochodzeniu przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ roszczeƒ przeciwko sprawcy

szkody(...).”
TreÊç pierwszego z postanowieƒ zosta∏a zakwestionowana przez Prezesa Urz´du z uwagi na

fakt, i˝ jest to postanowienie wy∏àczajàce/ograniczajàce odpowiedzialnoÊç wzgl´dem konsu-
menta za szkody na osobie oraz wy∏àczajàce lub istotnie ograniczajàce odpowiedzialnoÊç
wzgl´dem konsumenta za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie zobowiàzania, a takie re-
gulacje – zgodnie z art. 3853 pkt 1 i 2 kodeksu cywilnego – sà niedozwolone.

Kwestionowane postanowienie ma na celu zwolnienie zak∏adu ubezpieczeƒ z odpowiedzialno-
Êci za nienale˝yte wykonanie zobowiàzania. Umieszczenie go w szczególnych warunkach umowy
(swu) jest przejawem nadu˝ycia przez zak∏ad ubezpieczeƒ pozycji profesjonalisty wykorzystujà-
cego nieÊwiadomoÊç konsumenta, bowiem w Êwietle przepisów k.c. w przypadku spowodowania
szkody to d∏u˝nik jest zobowiàzany do jej naprawienia. Postanowienie zmierzajàce do pozbawie-
nia konsumenta przys∏ugujàcych mu z mocy ustawy uprawnieƒ mo˝na uznaç za sprzeczne z do-
brymi obyczajami, bowiem celem dzia∏ania zak∏adu ubezpieczeƒ jest wywo∏anie b∏´dnego przeko-
nania u konsumenta co do przys∏ugujàcych mu uprawnieƒ. Dzia∏anie Spó∏ki ra˝àco narusza
interesy konsumentów, bowiem prawa, obowiàzki oraz ryzyko stron umowy nie zosta∏y roz∏o˝o-
ne równomiernie. W opinii Prezesa Urz´du, równoÊç stron zostaje w tym wypadku naruszona,
bowiem na konsumenta umowa ubezpieczenia nak∏ada szereg obowiàzków, a ich nienale˝yte wy-
konanie mo˝e wiàzaç si´ ze zmniejszeniem lub utratà Êwiadczenia, natomiast w razie nienale˝y-
tego wykonania zobowiàzania przez zak∏ad ubezpieczeƒ, jest on zwolniony z odpowiedzialnoÊci –
zgodnie z ww. postanowieniami, nie odpowiada w przypadku wyrzàdzenia szkody na mieniu lub
osobie w zwiàzku z wykonywaniem us∏ug Êwiadczonych w ramach realizacji umowy. 

Drugie z kwestionowanych postanowieƒ dotyczy wyp∏aty odszkodowania wg cen netto, co
zdaniem Prezesa Urz´du jest niezgodne z art. 361 § 2 k.c. ustawiajàcym zasad´ pe∏nego od-
szkodowania za wyrzàdzonà szkod´. Stanowisko Prezesa Urz´du odnoÊnie do wskazanej kwe-
stii znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego16 . Przytoczona regulacja zo-
sta∏a równie˝ zakwestionowana ze wzgl´du na brak precyzyjnie okreÊlonej podstawy ustalenia
kosztów naprawy, w tym tak˝e cz´Êci zamiennych i materia∏ów niezb´dnych do naprawy.
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o.w.u. wymienia jedynie przyk∏adowo katalogi Eurotax, Audatex lub inne uznane przez zak∏ad
ubezpieczeƒ. To do ubezpieczyciela nale˝y w konkretnym przypadku wybór podstawy przyj´-
tej do oszacowania szkody i odszkodowania. Mo˝liwoÊç wyboru êród∏a, na podstawie którego
zostanie wyceniona szkoda nie powinna byç pozostawiona arbitralnej decyzji zak∏adu ubezpie-
czeƒ. Umowa powinna wprost wskazywaç metody, êród∏a ustalenia odszkodowania, tak aby
konsument wiedzia∏, jakie mu przys∏ugujà prawa.

Równie˝ postanowienie uzale˝niajàce wyp∏at´ odszkodowania od przed∏o˝enia wszystkich
kompletów kluczyków do pojazdu oraz dokumentów pojazdu jest, zdaniem Prezesa Urz´du,
klauzulà abuzywnà. Regulacja ta przyznaje ubezpieczycielowi prawo do przyj´cia, i˝ nieprzed-
stawienie wszystkich kompletów kluczyków do pojazdu, oznacza ich niew∏aÊciwe zabezpiecze-
nie. Zak∏ad ubezpieczeƒ nie musi wykazaç, i˝ w konkretnym przypadku kluczyki do auta/do-
kumenty by∏y w niew∏aÊciwy sposób zabezpieczone przed kradzie˝à. Obowiàzek przed∏o˝enia
kompletu kluczyków/dokumentów ma charakter obiektywny, co oznacza, ˝e ma zastosowanie
w oderwaniu od oceny sytuacji, w której dosz∏o do ich utraty, tj. czy nastàpi∏o zawinione dzia-
∏anie bàdê zaniechanie ubezpieczajàcego. Wskazane postanowienie pozwala ubezpieczycielowi
ka˝dorazowo twierdziç, ˝e niewykonanie tego obowiàzku stanowi wystarczajàcà podstaw´ do
wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci. Mo˝liwoÊç wprowadzenia do umowy ubezpieczenia okreÊlo-
nych obowiàzków nie oznacza, ˝e mo˝na sankcjonowaç ich niewykonanie w oderwaniu od wi-
ny. Klauzula ta narusza interesy konsumentów w sposób szczególnie donios∏y, poprzez nara-
˝enie na odmow´ wyp∏aty odszkodowania, nawet w sytuacji, gdy ubezpieczajàcy do∏o˝y∏
nale˝ytej starannoÊci w zabezpieczeniu samochodu, a mimo to razem z samochodem pozba-
wiono go dokumentów i kluczyków. 

Prezes Urz´du, zakwestionowa∏ równie˝ postanowienie dotyczàce obowiàzku przedstawie-
nia – dopiero w momencie wystàpienia uprawnionego z roszczeniem o odszkodowanie – doku-
mentów monta˝u w pojeêdzie urzàdzeƒ zabezpieczajàcych pojazd przed kradzie˝à oraz doku-
mentów potwierdzajàcych do zni˝ek udzielonych przy ustalaniu sk∏adki. Uwarunkowanie
odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ za szkody powsta∏e wskutek kradzie˝y pojazdu od
przedstawienia dokumentów potwierdzajàcych zamontowanie urzàdzeƒ zabezpieczajàcych,
jeÊli podczas zawarcia umowy ubezpieczenia nie sprawdzono tych dokumentów i ubezpiecze-
nie zosta∏o zawarte mimo nie spe∏nienia wymogów w zakresie zabezpieczenia pojazdu, mo˝na
uznaç za niedozwolone postanowienie umowne, sprzeczne z istotà ochrony ubezpieczeniowej.
Ponadto, stosowane przez zak∏ad ubezpieczeƒ o.w.u. nie wskazuje podstaw udzielenia zni˝ki,
nie precyzuje równie˝ o jakie dokumenty chodzi. ˚àdanie ich dostarczenia przy powstaniu
szkody prowadzi do dodatkowych utrudnieƒ dla konsumenta. Mo˝e si´ okazaç, i˝ konsument
nie dysponuje „w∏aÊciwymi” – zdaniem zak∏adu ubezpieczeƒ – dokumentami. Wówczas ubez-
pieczycielowi przys∏uguje prawo do odmowy wyp∏aty odszkodowania lub jego zmniejszenia.
W opinii Prezesa Urz´du, wszystkie informacje zwiàzane z prawami do zni˝ek powinny byç
weryfikowane przy podpisywaniu umowy Auto Casco, bowiem konsument – bez jasnych wy-
tycznych w o.w.u. – nie posiada informacji o czynnikach wp∏ywajàcych na prawo do zni˝ki, za-
tem nie mo˝e zweryfikowaç czy przedstawiciel ubezpieczyciela w∏aÊciwie okreÊli∏ jego prawo.
Je˝eli agent nie wymaga okazania tych dokumentów przy ustalaniu sk∏adki, mo˝na przyjàç,
i˝ uznaje, ˝e nie jest to okolicznoÊç istotna do zawarcia umowy, zatem równie˝ i w tej sytuacji
nie powinien mieç mo˝liwoÊci odmowy odpowiedzialnoÊci w przypadku powstania szkody.
Brak stosowanej informacji w o.w.u., a tak˝e brak odpowiedniego dzia∏ania przedstawiciela za-
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k∏adu ubezpieczeƒ przy podpisywaniu umowy, a jednoczeÊnie przyznawanie sobie przez za-
k∏ad ubezpieczeƒ prawa do odmowy spe∏nienia Êwiadczenia, mo˝na niewàtpliwie nazwaç dzia-
∏aniem naruszajàcym dobre obyczaje. Niedopuszczalne jest bowiem sankcjonowanie braku
spe∏nienia obowiàzków, je˝eli ich niewykonanie mo˝e wynikaç z braku odpowiedniej informa-
cji od zak∏adu ubezpieczeƒ. W opinii Prezesa Urz´du, to przede wszystkim do zak∏adu ubez-
pieczeƒ, jako profesjonalisty i jego przedstawicieli nale˝y weryfikacja dokumentów, zabezpie-
czeƒ pojazdu. Dzia∏anie takie bowiem ma na celu odpowiednie oszacowanie ryzyka
zwiàzanego z ubezpieczeniem konsumenta. Postanowienia w przytoczonym brzmieniu, dajà
mo˝liwoÊç zawarcia przez przedstawiciela ubezpieczyciela umowy z pe∏nà ÊwiadomoÊcià, i˝
dane dotyczàce pojazdu lub osoby ubezpieczonej sà nieprawid∏owo podane, jednoczeÊnie kon-
sekwencje zwiàzane z brakiem dzia∏ania lub niew∏aÊciwego dzia∏ania agenta poniesie konsu-
ment. 

W pozwie podniesiona zosta∏a równie˝ kwestia obowiàzku udzielenia pomocy w dochodze-
niu przez zak∏ad ubezpieczeƒ roszczeƒ przeciwko sprawcy szkody. Postanowienie to nie pre-
cyzuje, do jakiego rodzaju pomocy jest zobligowany ubezpieczony. W∏aÊciwe ka˝de niepodpo-
rzàdkowanie si´ konsumenta ˝àdaniom ubezpieczyciela zwiàzanym z dochodzeniem roszczeƒ
przeciwko sprawcy szkody, mo˝e skutkowaç odmowà wyp∏aty odszkodowania. Zdaniem Pre-
zesa Urz´du, brak precyzyjnego okreÊlenia w umowie obowiàzków konsumenta, nie mo˝e nie-
korzystnie rzutowaç na jego sytuacj´.

Zakoƒczenie
Opisane dzia∏ania Prezesa UOKiK w po∏àczeniu z dzia∏aniami podejmowanymi przez

KNUiFE oraz Rzecznika Ubezpieczonych tworzà spójnà ca∏oÊç w zakresie ochrony konsu-
mentów us∏ug ubezpieczeniowych. Jednak dzia∏ania organów i instytucji nie b´dà wystarcza-
jàce bez aktywnoÊci samych konsumentów. AktywnoÊç taka jest mo˝liwa, pod warunkiem
jednak, ˝e konsument b´dzie posiada∏ podstawowà wiedz´ w zakresie swoich praw i obowiàz-
ków. 

W ramach stworzenia efektywnego systemu informacji, poradnictwa i dochodzenia rosz-
czeƒ konsumenckich, poza istniejàcymi standardowymi sposobami poradnictwa konsu-
menckiego Êwiadczonego przez organizacje konsumenckie, rzeczników konsumentów,
UOKiK podejmuje dzia∏ania zmierzajàce – zgodnie ze Strategià Polityki Konsumenckiej – do
wprowadzenia nowoczesnych metod umo˝liwiajàcych zasi´ganie informacji jak najwi´kszej
liczbie konsumentów, w jak najszerszym zakresie spraw. W tym celu przy UOKiK zosta∏o
powo∏ane Europejskie Centrum Informacji Konsumenckiej. ECIK ∏àczy projekty na szcze-
blu narodowym (informacja i poradnictwo konsumenckie) i na szczeblu unijnym (rozwiàzy-
wanie sporów transgranicznych i poradnictwo w zakresie prawa innych paƒstw cz∏onkow-
skich). Ponadto, UOKiK uczestniczy w przygotowaniu w∏àczenia Polski do wspólnotowych
systemów polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich (w przypadku us∏ug finanso-
wych jest to sieç FIN-net). W zakresie rynku ubezpieczeƒ, UOKiK podejmie dzia∏ania ma-
jàce na celu w∏àczenie do sieci FIN-net Sàdu polubownego dzia∏ajàcego przy Rzeczniku
Ubezpieczonych. 

MMiirrooss∏∏aawwaa  VViioolleettttaa  PPii∏∏kkaa, Radca Prezesa, Departament Polityki Konsumenckiej Urzàd Ochrony
konkurencji i Konsumentów.
MMaa∏∏ggoorrzzaattaa  OOrrzzee∏∏  KKoo∏∏ooddzziieejjcczzyykk, Starszy Specjalista, Departament Polityki Konsumenckiej Urzàd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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Summary of the article

The role of the chairman of the competition and consumer 
protection bureau in protection of economy insurance consumers

Chairman of the Competition and Consumer Protection Bureau (UOKiK) (apart from the
Insurance and Retirement Fund Supervisory Committee (KNUiFE) and Counsel for the In-
sured) deals with the protection of rights of insurants. Initiating legal proceedings in case of
violation of consumer interests lies within his basic competence. The Chairman initiates such
proceedings if the entrepreneur violates legal regulations or breaches decency. All of the pro-
ceedings with respect to insurance matters carried out so far (including those initiated by the
Counsel for the Insured) have resulted in changes in the insurance agency actions called in
question by the Chairman.

Another tool that is very useful in consumer interests protection is the Chairman’s right to
lay an action in cases involving deeming pattern regulations (i.e. regulations that determine
the consumer’s right and responsibilities in a way that breaches decency, violating the consu-
mer’s interests) unlawful.

Entering an action in a Court of Competition and Consumer Protection, as well as appealing
to the insurance agency is preceded by a thorough analysis of the terms of insurance, which
is supposed to make it possible to eliminate unlawful regulations and make customers fami-
liar with the essence and legal consequences of the contract they have signed. The analysis
and a report that is created on the basis of the findings are supposed to make the customers
familiar with insurance issues and raise the awareness about the insurance of the worse-in-
formed party of the insurance contract (insurance contracts are often incomprehensible to
a layman).
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Wspólnotowe êród∏a ochrony konsumenta 
Ochrona konsumenta us∏ug ubezpieczeniowych ma swoje zakorzenienie w dorobku praw-

nym Wspólnoty Europejskiej. Wiele z rozwiàzaƒ prawnych obecnych w polskim systemie pra-
wa wywodzi si´ z unijnego êród∏a i by∏o wprowadzone do niego w du˝ej mierze ju˝ jako
ukszta∏towany i rozbudowany system przepisów. Warto zwróciç uwag´, ˝e idea ochrony kon-
sumenta jako celu samego w sobie zosta∏a dopiero z czasem „odkryta” w krajach Unii Euro-
pejskiej. Zauwa˝alna jest w szczególnoÊci ewolucja poglàdów od przekonania, ˝e poprawa sy-
tuacji konsumentów b´dzie produktem ubocznym wprowadzenia w ramach Unii swobodnego
przep∏ywu towarów i us∏ug do rozczarowania efektami dzia∏ania rynkowych si∏ konkurencji
i przyj´cia ochrony konsumenta jako samodzielnego celu regulacji1. Proces ten rozpoczà∏ si´
w latach 70., ale praktycznego wymiaru nabra∏ w latach 80., kiedy pojawi∏y si´ pierwsze dy-
rektywy odnoszàce si´ m.in. do pozycji konsumenta. Dopiero jednak w Traktacie z Maastricht
z 1992 r., wprowadzonym w ˝ycie 1 listopada 1993 r., tematyka konsumencka zyska∏a rang´
celu wyraênie uj´tego w prawie pierwotnym Wspólnoty. 

Aksjologicznà podbudowà dla wkraczania przez prawodawc´ w relacje rynkowe by∏a konsta-
tacja, i˝ usuwanie barier rynkowych i zapewnienie formalnej równoÊci wobec prawa stron
umów w niewielkim stopniu ograniczy∏o nierównowag´ pomi´dzy s∏abszym podmiotem – kon-
sumentem, a profesjonalistà – zak∏adem ubezpieczeƒ, co by∏o g∏ównie wynikiem s∏aboÊci po-
zycji ekonomicznej konsumenta oraz deficytu jego wiedzy w porównaniu z profesjonalistà.
W us∏ugach finansowych dysproporcja ta rysuje si´ jeszcze bardziej wyraênie. Próba wyrów-
nania szans w tych relacjach posz∏a w kierunku zapewnienia konsumentowi warunków mak-
symalnie racjonalnych i swobodnych wyborów rynkowych. Po poczàtkowej, charakterystycz-
nej dla ustawodawstwa unijnego, koncentracji na zapewnieniu wolnoÊci prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej w obr´bie wspólnego rynku, postanowiono zajàç si´ wolnoÊcià wybo-
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ru po stronie klienta. Doprowadzi∏o to do wykreowania licznych instrumentów wzmacniajà-
cych prawo konsumenta do informacji oraz u∏atwienia wycofania si´ w niektórych sytuacjach
z umów zawartych z przedsi´biorcà. Obok tych dwóch narz´dzi ochrony konsumenta istotnà
rol´ odgrywa, tak˝e system eliminowania nieuczciwych klauzul umownych, zwanych tak˝e
klauzulami abuzywnymi. 

Wydaje si´, ˝e podobna ewolucja poglàdów ma miejsce tak˝e w Polsce. Choç regulacje praw-
ne wprowadzono raczej ze wzgl´du na perspektyw´ cz∏onkostwa, to dostrzec mo˝na lepsze ro-
zumienie niedoskona∏oÊci funkcjonowania mechanizmu konkurencji na rynku us∏ug finanso-
wych i koniecznoÊci wzmocnienia pozycji konsumenta, tak˝e poprzez rozwiàzania tworzone
specjalnie w celu zapewnienia ochrony konsumenta.

Powy˝sze uwagi pozwalajà na zarysowanie t∏a, w jakim powsta∏y polskie unormowania od-
noszàce si´ do us∏ug finansowych, przy czym europejskie regulacje b´dà mia∏y zastosowanie
raczej do ubezpieczeƒ, jako ˝e fundusze emerytalne w polskim wydaniu sà doÊç specyficznà in-
stytucjà prawnà nie obj´tà regulacjami wspólnotowymi. 

Wskazanie wspólnotowych êróde∏ regulacji prokonsumenckich daje okazj´ do zauwa˝enia, i˝
praktyka organu nadzoru musi odzwierciedlaç za∏o˝enia wywodzàce si´ z dorobku europej-
skiego. Rozwiàzania wspólnotowe stanowià tak˝e klucz do w∏aÊciwego zrozumienia celu kra-
jowych regulacji w tym zakresie. Z powy˝szych wzgl´dów do priorytetów dzia∏aƒ nadzorczych
nale˝à: 

❑ zwi´kszenie przejrzystoÊci informacji o us∏ugach (prawo do informacji),
❑ eliminacja klauzul abuzywnych,
❑ zapewnienie prawid∏owego funkcjonowania prawa odstàpienia. 
W obecnie tworzonych przez instytucje wspólnotowe programach ochrony konsumenta da-

je si´ zauwa˝yç wprowadzanie nowych narz´dzi ochrony konsumenta:
❑ rozwój pozasàdowych metod rozwiàzywania sporów,
❑ wzmocnienie organizacji konsumenckich,
❑ wspieranie samoregulacji rynkowej (soft law).
Jak widaç wspó∏czesne tendencje w polityce ochrony konsumenta oznaczajà przejÊcie od

kreowania uprawnieƒ konsumenckich do tworzenia warunków wykorzystywania tych upraw-
nieƒ (polubowne rozstrzyganie sporów, reprezentacja konsumentów) oraz anga˝owania sa-
mych przedsi´biorców do stanowienia dobrowolnych unormowaƒ podnoszàcych poziom ochro-
ny konsumenta.

Ochrona konsumenta w dzia∏alnoÊci KNUiFE 
Nadrz´dnym celem nadzoru sformu∏owanym w ustawie2 jest ochrona interesów osób

ubezpieczajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia,
cz∏onków funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytal-
nych. Ten ogólny cel jest realizowany poprzez sprawowanie nadzoru licencyjnego, który
obejmuje prewencyjnà weryfikacj´ podmiotów, zapewniajàcà dost´p do rynku tylko podmio-
tom dajàcym r´kojmi´ prowadzenia dzia∏alnoÊci zgodnie z wymogami prawa i gwarantujà-
cym beneficjantom wyp∏at´ nale˝nych Êwiadczeƒ. Tak˝e autoryzacja zmian zachodzàcych
w toku dzia∏alnoÊci nadzorowanych podmiotów ma na celu eliminacj´ zmian gro˝àcych
uszczerbkiem dla interesów ubezpieczonych. Kolejny obszar nadzoru to sta∏y monitoring
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sytuacji finansowej, który ma na celu zapewnienie zdolnoÊci do wykonania zobowiàzaƒ
przez nadzorowane podmioty. 

Dope∏nieniem kompleksowego nadzoru sà zagadnienia ochrony konsumenta – nieprofesjo-
nalnego uczestnika rynku us∏ug finansowych, pojmowane jako samodzielny, odr´bny obszar
prac organu nadzoru. Wynika to z przekonania, ˝e procesy rynkowe nie gwarantujà skutecz-
nej ochrony konsumenta. PodejÊcie takie jest tak˝e zgodne z zasadami formu∏owanymi
w przepisach prawa wspólnotowego.

Polityka ochrony konsumenta realizowana przez KNUiFE obejmuje dzia∏ania nadzorowa-
nych podmiotów w kluczowych obszarach odnoszàcych si´ bezpoÊrednio do konsumenta i swo-
im zasi´giem obejmuje:

(1) analiz´ ogólnych warunków ubezpieczeƒ o.w.u.,
(2) monitoring przekazu reklamowego, 
(3) monitoring praktyk rynkowych (przeglàdowe raporty),
(4) rozpatrywanie skarg w sprawach indywidualnych,
(5) informacj´ konsumenckà
Poszczególne dzia∏ania organu nadzoru podejmowane sà w odpowiedzi na aktualne proble-

my wyst´pujàce na rynku, a tak˝e w efekcie kierowanych do Komisji próÊb o interwencje, za-
pytaƒ i skarg. Prowadzone sà przy wykorzystaniu uprawnieƒ nadzorczych pozwalajàcych na
˝àdanie informacji i wyjaÊnieƒ bezpoÊrednio od nadzorowanych podmiotów, jak równie˝
w oparciu o samodzielnie pozyskiwane ogólnodost´pne dane. 

Warto zaznaczyç, ˝e zadania w obszarze spraw konsumenckich realizowane sà cz´Êciej ni˝
w innych obszarach przy u˝yciu instrumentów niew∏adczego oddzia∏ywania na nadzorowany ry-
nek. 

AAnnaalliizzaa  oo..ww..uu..
Celem prowadzonej przez KNUiFE analizy o.w.u. jest weryfikacja oferowanych przez zak∏a-

dy ubezpieczeƒ warunków ochrony ubezpieczeniowej pod kàtem ewentualnych nieprawid∏o-
woÊci, polegajàcych na naruszeniu przepisów powszechnie obowiàzujàcego prawa lub narusza-
jàcych interesy ubezpieczonych. Po rozpoznaniu nieprawid∏owoÊci w zapisach o.w.u.
podejmowane sà dzia∏ania prowadzàce do ich wyeliminowania z obrotu – poprzez zastosowa-
nie Êrodków nadzorczych lub poprzez wystàpienia do Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
menta, który posiada uprawnienie do wnoszenia do Sàdu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
ta spraw o uznanie wskazanych postanowieƒ o.w.u. za niedozwolone. 

Ze wzgl´du na wymogi zawarte w przepisach prawa wspólnotowego3 kontrola wzorców
umownych odbywa si´ a posteriori i nie jest zwiàzana z wymogiem systematycznego powiada-
miania o wprowadzanych do obrotu wzorcach umownych. Nie oznacza to, ˝e wybór o.w.u.,
które majà byç poddane kontroli jest przypadkowy. Przygotowujàc materia∏ do analiz w 2005
r. w pierwszym rz´dzie wzi´to pod uwag´ udzia∏ zak∏adu w sk∏adce danego dzia∏u ubezpieczeƒ
oraz powszechnoÊç stosowania wzorców. Postanowienia o.w.u. sà analizowane równie˝ w toku
rozpatrywania skarg na dzia∏alnoÊç zak∏adów ubezpieczeƒ. 
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3 Por. art. 34 dyrektywy 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 roku dotyczàcà ubez-
pieczeƒ na ˝ycie (OJ 2002/L345) oraz art. 29 dyrektywy Rady 92/49/EWG z dnia 18 czerwca 1992 roku w sprawie ko-
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innych ni˝ ubezpieczenia na ˝ycie oraz zmieniajàca dyrektywy 73/239/EWG i 88/357/EWG (trzecia dyrektywa w spra-
wie ubezpieczeƒ na ˝ycie), OJ 1992/L 228.



Wyniki badania o.w.u. wskazujà na znacznà liczb´ naruszeƒ przepisów kodeksu cywilnego
oraz ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Do najcz´Êciej wyst´pujàcych nale˝à: 

❑ uzale˝nienie wznowienia umowy ubezpieczenia od uiszczenia wszystkich sk∏adek nale˝-
nych za okres zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, powi´kszonych o odsetki okreÊlone
przez zak∏ad ubezpieczeƒ,

❑ zobowiàzanie ubezpieczajàcego do uiszczenia sk∏adki przed udzieleniem przez zak∏ad
ubezpieczeƒ ochrony ubezpieczeniowej,

❑ niew∏aÊciwy sposób liczenia terminu do podniesienia zarzutu podania nieprawdziwych in-
formacji przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, zezwalajàcy zak∏adowi ubezpieczeƒ na
odmow´ spe∏nienia Êwiadczenia po up∏ywie 3 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia, 

❑ ograniczenie prawa ubezpieczajàcego do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
❑ zezwolenie ubezpieczycielom na wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na skutek nieop∏a-

cenia wymagalnej raty sk∏adki bez uprzedniego obowiàzku podawania do wiadomoÊci
ubezpieczajàcego, w wezwaniu do zap∏aty, skutków niezap∏acenia sk∏adki,

❑ naruszenie zasad dotyczàcych zawarcia umowy ubezpieczenia polegajàce na tym, ˝e za-
k∏ad ubezpieczeƒ po zawarciu umowy ubezpieczenia pozostawia sobie swobod´ uznania
czy okreÊlone w o.w.u. warunki zawarcia umowy zosta∏y spe∏nione i tym samym czy umo-
wa ubezpieczenia zosta∏a skutecznie zawarta.

MMoonniittoorriinngg  pprrzzeekkaazzuu  rreekkllaammoowweeggoo
Monitoringiem obj´te sà reklamy publikowane w telewizji, radiu, internecie oraz wybranych

tytu∏ach prasowych. Sprawdzane sà tak˝e wybrane ulotki reklamowe i druki informacyjne za-
k∏adów ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. CzynnoÊci sprawdzajàce podejmowane sà tak-
˝e w odpowiedzi na zg∏oszenia otrzymywane przez konsumentów, m.in. za poÊrednictwem au-
tomatycznego formularza dost´pnego w serwisie internetowych KNUiFE. 

Kryterium oceny stanowi zgodnoÊç publikowanych treÊci z przepisami prawa, a w szczegól-
noÊci stwierdzenie, czy przekaz reklamowy nie wprowadza w b∏àd odbiorców, przy czym punk-
tem odniesienia jest odbiorca przeci´tnie zorientowany w sprawach us∏ug finansowych. Cz´-
stym elementem oceny jest weryfikacja, czy informacje przekazywane w reklamie w sposób
w∏aÊciwy oddajà charakter i zakres oferowanego produktu.

Naruszenia w obszarze przekazu reklamowego tylko w wyjàtkowych przypadkach wymaga-
jà zastosowania Êrodków administracyjnoprawnych b´dàcych w dyspozycji nadzoru. W ostat-
nich latach ci´˝ar gatunkowy stwierdzanych nieprawid∏owoÊci nie by∏ znaczny, a dodatkowo
nadzorowane podmioty ogranicza∏y wydatki na reklam´. Z regu∏y interwencja polega∏a na
zwróceniu uwagi na nieprecyzyjne lub nieaktualne informacje podawane w reklamie. Ostat-
nià decyzj´ administracyjnà w tym zakresie wydano w 2004 roku. 

W ostatnich miesiàcach obserwuje si´ wi´kszà aktywnoÊç reklamowà zak∏adów ubezpieczeƒ
i funduszy emerytalnych oraz odejÊcie od przekazu czysto wizerunkowego, z regu∏y nie budzà-
cego wàtpliwoÊci, co zwi´ksza prawdopodobieƒstwo pojawienia si´ nieprawid∏owoÊci.

MMoonniittoorriinngg  pprraakkttyykk  rryynnkkoowwyycchh
Kluczowà przes∏ankà skutecznej ochrony praw konsumenta jest wiedza na temat praktyk

rynkowych. Monitoring obejmuje wybrane obszary dzia∏ania zak∏adów ubezpieczeƒ odnoszà-
ce si´ bezpoÊrednio do ich kontaktów z klientami. W efekcie powstajà przeglàdowe raporty, po-
zwalajàce zidentyfikowaç naruszenia prawa lub interesu ubezpieczonego w analizowanym ob-
szarze. Dotychczas opracowane zosta∏y nast´pujàce raporty:
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❑ Procedury skargowe w Polsce, 
❑ Polityka penalizacyjna KNUIFE,
❑ Nieprawid∏owoÊci w o.w.u.,
❑ Sprzeda˝ ubezpieczeƒ przez Internet,
❑ Dost´p do akt szkodowych. 
Raporty pozwalajà na ca∏oÊciowy wglàd w realia rynku, umo˝liwiajà okreÊlenie rozmiaru

nieprawid∏owoÊci i ustalenie adekwatnych dzia∏aƒ nadzorczych. Dzia∏ania te mogà przyjmo-
waç zarówno charakter stricte nadzorczy (w∏adczy), jak i niew∏adczy, prewencyjny. W niektó-
rych przypadkach ustalenia raportu pozwalajà tak˝e na formu∏owanie wniosków dotyczàcych
zmian w prawie oraz wysuwanie propozycji innych dzia∏aƒ, np. przyj´cia przez rynek dobrych
praktyk. Ubocznym, w pozytywnym znaczeniu, skutkiem monitoringu jest lepsze dostosowa-
nie materia∏ów edukacyjnych KNUiFE do rzeczywistych potrzeb konsumentów oraz – po-
przez publikacje raportów – zainteresowanie mediów problemami rynku ubezpieczeƒ. 

RRoozzppaattrryywwaanniiee  sskkaarrgg  ww sspprraawwaacchh  iinnddyywwiidduuaallnnyycchh
W szeroko pojmowanej funkcji ochrony interesów ubezpieczonych i cz∏onków funduszy eme-

rytalnych mieÊci si´ przyjmowanie skarg i innych indywidualnych interwencji dotyczàcych
ró˝nego rodzaju nieprawid∏owoÊci w dzia∏alnoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ oraz funduszy emery-
talnych. Skargi dotyczàce sporów pomi´dzy zak∏adami ubezpieczeƒ a poszkodowanymi oraz
otwartymi funduszami emerytalnymi a ich cz∏onkami sà dla nadzoru êród∏em informacji o zja-
wiskach zachodzàcych na rynku, zwracajà uwag´ na problemy, które bezpoÊrednio dotykajà
klientów instytucji finansowych. 

Z punktu widzenia nadzoru szczególnie interesujàce sà te skargi, w których zg∏aszana nie-
prawid∏owoÊç stanowi przejaw szerszej praktyki nadzorowanych podmiotów. Rozpatrywanie
skarg cz´sto powiàzane jest z analizà ogólnych warunków ubezpieczeƒ. W 2005 r. do Komisji

Nadzoru przes∏ano ∏àcznie 1029 skarg na dzia∏alnoÊç zak∏adów ubezpieczeƒ oraz 1185 – na
dzia∏alnoÊç otwartych funduszy emerytalnych. 

IInnffoorrmmaaccjjaa  kkoonnssuummeenncckkaa
Dzia∏ania informacyjno-edukacyjne stanowià uzupe∏nienie wszystkich wskazanych powy˝ej

obszarów dzia∏aƒ na rzecz poprawy sytuacji konsumenta na rynku. Wynika to z przekonania,
˝e rzetelna i aktualna wiedza pozwala eliminowaç lub przynajmniej ograniczaç nieuczciwe
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LLpp..          PPrrzzeeddmmiioott  sskkaarrggii  LLiicczzbbaa  sskkaarrgg  UUddzziiaa∏∏

1. WysokoÊç Êwiadczenia, w tym wykupu 41  20%
2. Odmowa wyp∏aty Êwiadczenia  53  25%
3. Zmiana warunków umowy  15  7%
4. Opiesza∏oÊç w wyp∏acie Êwiadczenia  30  14%
5. WysokoÊç sk∏adki –  –
6. Odstàpienie od umowy  –  –
7. WartoÊç wykupu/odstàpienia – –
8. Inne  70  34%

OOggóó∏∏eemm    220099    

SSkkaarrggii  nnaa  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  zzaakk∏∏aaddóóww  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ  ddzziiaa∏∏uu  II ww 22000055  rr..



praktyki. Informacja i edukacja wp∏ywa na Êwiadome decyzje konsumentów i w ten sposób
wymusza lepszà ofert´ ze strony podmiotów dzia∏ajàcych na rynku. 

Podstawowym narz´dziem dzia∏ania KNUiFE w obszarze informacji konsumenckiej jest
internet. Na korzyÊç tego Êrodka komunikowania si´ przemawiajà stosunkowo niskie kosz-

ty, du˝a elastycznoÊç pozwalajàca na szerokie i szybkie udost´pnienie informacji, a tak˝e
niemal nieograniczone mo˝liwoÊci prezentacji treÊci, ∏atwoÊç poszerzania i aktualizacji za-
sobów. 
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1. Opiesza∏oÊç w wyp∏acie Êwiadczenia  223  27%
2. WysokoÊç Êwiadczenia w tym wykupu  185  23%
3. Odmowa wyp∏aty Êwiadczenia  169  21%
4. Odmowa udost´pnienia akt szkody  37  5%
5. WysokoÊç sk∏adki  20  2%
6. Odstàpienie od umowy  12  1%
7. Zmiana warunków umowy  5  <1%
8. WartoÊç wykupu/odstàpienia  2  <1%
9. Inne  167  20%

OOggóó∏∏eemm  882200

SSkkaarrggii  nnaa  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  zzaakk∏∏aaddóóww  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ  ddzziiaa∏∏uu  IIII  ww 22000055  rr..

LLpp..            PPrrzzeeddmmiioott  sskkaarrggii  LLiicczz..  sskkaarrgg  UUddzziiaa∏∏

1. Nieprawid∏owoÊci przy dokonywaniu transferów do innych funduszy 1006 85%
2. Niedope∏nienie obowiàzku pouczenia przez akwizytora o wszystkich 

konsekwencjach przystàpienia do funduszu, m.in. o utracie prawa 
do wczeÊniejszej emerytury, w szczególnoÊci dot. art. 84a ustawy 8 <1%

3. Podejrzenie sfa∏szowania podpisu osoby przyst´pujàcej do funduszu 
na formularzu umowy o cz∏onkostwo 43 4%

4. Umowa o cz∏onkostwo zawarta w wyniku podst´pnego 
wprowadzenia w b∏àd 22 2%

5. WàtpliwoÊci dotyczàce sposobu i wysokoÊci pobieranych 
op∏at przez fundusz 9 <1%

6. Odmowa przes∏ania kopii umowy przez fundusz 7 <1% 
7. Nieprawid∏owoÊci w wyp∏atach pieni´˝nych dotyczàcych podzia∏u

Êrodków w wyniku Êmierci cz∏onka funduszu 15 1%
8. Umowa z nieletnim – zawarcie umowy o cz∏onkostwo z osobà nieletnià 

bez zgody jej opiekuna prawnego 1 <1%
9. Brak informacji o stanie rachunku 7 <1%
10. Opóênienie w przekazywaniu sk∏adek 1 <1% 
11. Odmowa ZUS wpisu do Centralnego Rejestru Cz∏onków OFE 7 <1%
12. Inne 59 5%

OOggóó∏∏eemm    11118855

SSkkaarrggii  nnaa  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  oottwwaarrttyycchh  ffuunndduusszzyy  eemmeerryyttaallnnyycchh  ww 22000055  rr..  



Z myÊlà o klientach nadzorowanych instytucji w 2004 r. KNUiFE zainicjowa∏a budow´ od-
r´bnego, niezale˝nego od oficjalnego serwisu g∏ównego internetowego serwisu konsumenckie-
go poÊwieconego w ca∏oÊci sprawom edukacji w zakresie ubezpieczeƒ i kapita∏owego systemu
emerytalnego. Funkcjonujàcy pod nazwà Serwisu Ubezpieczonego portal stanowi odpowiedê
na zapotrzebowanie obywateli, którzy od organu nadzoru paƒstwowego oczekujà rzetelnej,
bezstronnej i wolnej od treÊci marketingowych informacji. Serwis adresowany jest do osób
szukajàcych podstawowych, praktycznych informacji odnoszàcych si´ do wyboru rodzaju
ubezpieczenia umowy ubezpieczenia, cz∏onkostwa w OFE. Uzyskaniu zwrotnej informacji od
u˝ytkowników serwisu s∏u˝à elektroniczne formularze umo˝liwiajàce z∏o˝enie skargi lub zg∏o-
szenie nieuczciwej reklamy. W przysz∏oÊci KNUiFE zamierza poszerzyç zasoby serwisu o no-
we materia∏y, a tak˝e przebudowaç serwis poprzez dostosowanie do prezentacji zwi´kszajà-
cych si´ zasobów. 

Ochrona konsumenta – perspektywy i wyzwania
Opis stanu obecnego nie mo˝e zamykaç rozwa˝aƒ na temat ochrony konsumenta. Dyna-

miczne zmiany rynkowe, pojawienie si´ nowych produktów, kreowanie nowych kana∏ów dys-
trybucji i obs∏ugi ubezpieczeƒ wymusza koniecznoÊç periodycznego rewidowania zamierzeƒ
organu nadzoru, czy nawet dokonywania zmian w przepisach prawa. Zjawiska te wymagajà
tak˝e prognozowania nowych zagro˝eƒ, nawet jeÊli istnieje ryzyko, i˝ w jakiejÊ cz´Êci przewi-
dywania oka˝à si´ nie do koƒca trafne.

Mo˝na chyba stwierdziç, ˝e w ostatnim czasie w sferze prawnej pojawi∏o si´ stosunkowo du-
˝o regulacji prokonsumenckich. Wynika∏o to z jednej strony z kompleksowej przebudowy pra-
wa ubezpieczeniowego poprzez wprowadzenie tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych z maja
2003 roku. Z drugiej strony wiele zmian poprawiajàcych sytuacj´ konsumenta wprowadzono
w zwiàzku z koniecznoÊcià implementacji prawodawstwa unijnego. Wydaje si´, ˝e te nowe re-
gulacje w niedostateczny sposób wp∏yn´∏y na codziennà praktyk´ rynku i choç mo˝na dostrzec
popraw´ w tym zakresie, to jednak wcià˝ zdarzajà si´ k∏opoty z tak elementarnymi uprawnie-
niami konsumentów, jak dor´czanie o.w.u. przed zawarciem umowy, udost´pnianie akt szko-
dowych czy prawid∏owa realizacja prawa odstàpienia. Obszarem do dalszego zagospodarowa-
nia jest tak˝e edukacja konsumencka. Wi´kszoÊç bowiem nowych regulacji daje jedynie
narz´dzia do podejmowania przez konsumentów Êwiadomych i korzystnych dla nich dzia∏aƒ,
ale nie zast´puje w∏asnej aktywnoÊci w tym zakresie.

WÊród zamierzeƒ organu nadzoru w omawianym obszarze znajdujà si´ zatem dzia∏ania, któ-
re majà na celu kontynuacj´ dotychczasowych form aktywnoÊci. W najbli˝szych planach jest
zaj´cie si´ problematykà jasnoÊci i czytelnoÊci formularzy wniosków o zawarcie umowy ubez-
pieczenia, które pe∏nià wa˝nà rol´ z jednej strony w prawid∏owej kwantyfikacji ryzyka przez
zak∏ady ubezpieczeƒ, ale których wadliwa treÊç i forma mo˝e powodowaç po stronie konsu-
menta niebezpieczeƒstwo nara˝enia si´ na odmow´ wyp∏aty Êwiadczenia. Innym obszarem
analiz b´dzie prawo odstàpienia. Uprawnienie to jest jednym z istotniejszych narz´dzi kory-
gowania b∏´dnych decyzji o nabyciu ubezpieczenia, cz´sto podejmowanych pod wp∏ywem nie
zawsze etycznych zabiegów marketingowych ze strony poÊredników ubezpieczeniowych. Wy-
daje si´, ˝e monitorowanie realizacji tej instytucji prawnej oraz edukowanie konsumentów
o jej istnieniu i mo˝liwoÊciach zastosowania powinno w znaczàcy sposób wzmocniç sytuacj´
konsumenta. Obok powy˝szych dzia∏aƒ nadal b´dà kontynuowane analizy ogólnych warun-
ków ubezpieczeƒ, co pozwala organowi nadzoru na efektywne wykorzystanie swoich zasobów.
Trafny dobór o.w.u. obj´tych analizà pozwala na oddzia∏ywanie na znaczne obszary rynku. 
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Mo˝na tak˝e dokonaç pewnej próby okreÊlenia, jakie nowe zagro˝enia mogà pojawiç si´
w najbli˝szej przysz∏oÊci. Wydaje si´, ˝e mogà one si´ pojawiç w zakresie oferowania us∏ug
ubezpieczeniowych w coraz wi´kszym powiàzaniu z innymi us∏ugami finansowymi, czy nawet
produktami o charakterze niefinansowym (np. ubezpieczenia oferowane w pakietach z karta-
mi cz∏onkowskimi w klubach i organizacjach), co mo˝e stanowiç du˝e wyzwanie dla przejrzy-
stoÊci tych produktów z punktu widzenia konsumentów. Innym obszarem wymagajàcym
wzmo˝onej uwagi jest rozwój form sprzeda˝y na odleg∏oÊç, w tym zw∏aszcza sprzeda˝y przez
Internet. 

Przysz∏oÊç niesie ze sobà nie tylko zagro˝enia, ale tak˝e szanse. Jednym z pozytywnych wy-
darzeƒ b´dzie niewàtpliwie wdro˝enie dyrektywy 2005/95 EC o nieuczciwych praktykach han-
dlowych4, której wdro˝enie powinno nastàpiç do po∏owy 2007 roku. Przepisy dyrektywy dajà
nowe szanse w wykorzystaniu samoregulacji wprowadzajàc mo˝liwoÊci egzekwowania ich za-
pisów. Ustanawia si´ te˝ kazuistyczny, ale przez to bardziej u˝yteczny, katalog nieuczciwych
praktyk rynkowych. Niektóre z modelowych naruszeƒ wymienionych w dyrektywie b´dà mia-
∏y wp∏yw tak˝e na rynek ubezpieczeƒ. 

Wydaje si´ zatem, ˝e jest dostatecznie du˝o przes∏anek, by sàdziç, i˝ rola organu nadzoru
w zakresie ochrony konsumenta nie mo˝e zaw´˝aç si´ do tradycyjnych obszarów zaintereso-
wania, takich jak kontrola dost´pu do rynku dla odpowiednio przygotowanych podmiotów
oraz zapewnienie ich wyp∏acalnoÊci. Coraz liczniejsze sà bezpoÊrednio prokonsumenckie regu-
lacje prawne i to o charakterze sztywnym, przy których prawo nie pozwala na ich swobodnà,
umownà modyfikacj´ pomi´dzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym. Po stronie organu nadzo-
ru powoduje to zwi´kszenie obszaru prowadzonych czynnoÊci kontrolnych. Tym bardziej, ˝e
kierunek najnowszych regulacji prawnych w prawie wspólnotowym pokazuje, ˝e istnieje ten-
dencja do zwi´kszania zaanga˝owania instytucji publicznych w tym zakresie.

dr MMaarriiaann  MMaa∏∏eecckkii, dyrektor Departamentu Komunikacji i Integracji Europejskiej , Urzàd Komisji Nad-
zoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych 

Summary of the article 

Consumer protection on the insurance and pension funds market
from the point of view of supervisory body

Consumer protection and education are important aspects of the Commission’s activity
which is addressed directly to insureds. The related measures are undertaken in response to
current problems on the market as well as intervention requests, queries and complaints ad-
dressed to the Commission.

Commission’s activity in this area comprise the following: 
❑ analysis of general terms of insurance (GTI) 
❑ monitoring advertising activities of insurance undertakings and pension funds
❑ market conduct (consumer reports) 
❑ processing complaints 
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❑ information and education. 
General terms of insurance are analysed by the Commission to determine the specific terms

of insurance offered by the supervised entities and to provide consumers with adequate pro-
tection by eliminating GTI that are not consistent with the law. The analysis of GTI is also
conducted to determine the legibility, clarity and unambiguous presentation of terms and de-
finitions.

Monitoring advertising activities cover television, radio and selected press advertisements.
The Commission regularly monitors the supervised undertakings’ websites. It verifies adver-
tising leaflets and printed materials of insurance undertakings and pension funds. The eva-
luation criterion is in compliance with legal provisions, in particular the determination whe-
ther the content or the form of the advertisement is not misleading for the consumers. The
Commission determines whether the advertised message adequately reflects the nature and
scope of services offered by the supervised entities in the light of insurance contracts, sample
contracts and legal provisions. 

The Commission conducts a cross-sectional analysis of selected aspects of insurance under-
takings’ operations connected directly to consumer relations, e.g. access to damage files, pro-
cessing complaints by insurance undertakings. The aim of this analysis is to obtain informa-
tion on market practices and identification of irregularities or violation of the interest of
insured persons and pension funds members. 

The processing of consumer complaints and individual interventions relating to various ir-
regularities in the operations of insurance undertakings and pension funds is one of the Com-
mission’s tasks relating to the consumer protection. The resulting information on disputes be-
tween insurance undertakings and policy holders as well as between pension funds and fund
members provide the supervisory authority with valuable information on market problems. 

Informational and educational activities of the Commission are mostly based on electronic
media which are the cheapest and the most flexible means of communication. Most materials
and publications, including topical reports, are presented on the Commission’s website. Users
can also obtain information on the Commission’s latest publications by subscribing online. In
2004 was implemented special website addressed to consumers. The service comprises mostly
educational materials addressed to individual, non-professional market participants who re-
quire practical information on insurance undertakings, pension funds and employee pension
programs. A separate consumer service facilitates public access to basic information and prac-
tical guidelines.

95ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 1



Od dnia podj´cia dzia∏aƒ przez Rzecznika Praw Obywatelskich, tj. praktycznie od poczàtku
1988 r., zacz´∏y wp∏ywaç do tej nowo utworzonej instytucji skargi ubezpieczonych na niektó-
re praktyki w owym czasie dzia∏ajàcych zak∏adów ubezpieczeƒ, tj. PZU, TUiR Warta oraz We-
st´. Skargi dotyczy∏y najcz´Êciej: biegu post´powania szkodowego, procesu i techniki wyceny
szkody, wielkoÊci wyp∏aconego odszkodowania lub wielkoÊci wyp∏aconej sumy ubezpieczenia,
a tak˝e odmowy uznania odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ: w zwiàzku z zaistnieniem
zdarzenia ubezpieczeniowego i – co za tym idzie – odmowy wyp∏acenia odszkodowania, a tak-
˝e zadoÊçuczynienia za doznanà krzywd´ poszkodowanemu i jego rodzinie w przypadku
Êmierci poszkodowanego.

W pierwszych latach dzia∏alnoÊci Rzecznika Praw Obywatelskich nap∏yn´∏y tak˝e liczne
skargi dotyczàce praktyk Paƒstwowego Zak∏adu Ubezpieczeƒ (póêniej PZU na ˚ycie) na do-
konywanie nieadekwatnych do celu ubezpieczenia wyp∏at Êwiadczeƒ z tytu∏u umowy ubez-
pieczenia renty. Wyp∏acane przez PZU renty, które mia∏y zabezpieczyç – jak reklamowano
wczeÊniej to ubezpieczenie – „spokojnà staroÊç” by∏y tak ˝a∏oÊnie niskie, ˝e przestawa∏y
mieç znaczenia ekonomicznego dla ubezpieczajàcego, który zawierajàc przed laty umow´
ubezpieczenia renty wp∏aca∏ jednorazowo lub w ratach pokaênà (jak na ówczesne warunki
ekonomiczne) kwot´ liczàc, ˝e ubezpieczenie zapewni mu znoÊnà staroÊç. Ubezpieczajàcymi
byli w znacznej iloÊci rolnicy, którzy w dacie zawierania umowy nie posiadali Êwiadczeƒ
emerytalnych.Podobne skargi nap∏yn´∏y w zwiàzku z wyp∏acanymi – tak˝e nie majàcymi
znaczenia ekonomicznego dla ubezpieczajàcego – wyp∏atami Êwiadczenia z tytu∏u ubezpie-
czenia uposa˝enia dzieci. Mia∏y to byç – jak szeroko reklamowano – „ubezpieczenia posago-
we” op∏acane sk∏adkami rodziców przez kilkanaÊcie lat do pe∏noletnoÊci. Za wyp∏acane
Êwiadczenia z tego tytu∏u – jak pisali zainteresowani – nie mo˝na by∏o kupiç nawet ∏ó˝ka
i szafy.

Tak˝e istotnym zagadnieniem sta∏y si´ skargi zwiàzane z zobowiàzaniami PZU z tytu∏u
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej zak∏adów pracy. Ubezpieczenia te by∏y ogra-
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niczone sumà gwarancyjnà. Waloryzacja wyp∏acanych rent w sytuacji galopujàcej inflacji by-
∏ym pracownikom tych zak∏adów z tytu∏u wypadku, za który odpowiada∏ zak∏ad pracy – powo-
dowa∏a szybkie wyczerpanie sumy gwarancyjnej i w konsekwencji zaprzestanie wyp∏acania
Êwiadczeƒ przez zak∏ad ubezpieczeƒ. Sytuacja pokrzywdzonych stawa∏a si´ tragiczna, szcze-
gólnie gdy zak∏ad pracy ulega∏ likwidacji.

T∏umaczenie ówczesnego PZU (nast´pnie tak˝e PZU na ˚ycie), ˝e zak∏ad ubezpieczeƒ b´-
dàcy w czasie zawierania umowy ubezpieczenia – przedsi´biorstwem paƒstwowym nie mo-
˝e – po przekszta∏ceniu ustrojowym – odpowiadaç wobec ubezpieczajàcych za skutki utraty
wartoÊci pieniàdza, a tak˝e za poprzednià polityk´ finansowà Ministerstwa Finansów stoso-
wanà w rozliczeniach PZU z bud˝etem Paƒstwa oraz, ˝e ka˝dy rodzaj ubezpieczenia „musi
sam zarabiaç na siebie” – by∏o nie do przyj´cia. Dlatego ubezpieczajàcy nie przyjmowali ta-
kich wyjaÊnieƒ, uwa˝ali si´ za oszukanych i wnosili masowo skargi do Rzecznika Praw Oby-
watelskich.

Stanowisko ubezpieczyciela, ˝e zak∏ad ubezpieczeƒ nie ma podstaw do waloryzacji Êwiad-
czeƒ nie zosta∏o zaaprobowane przez sàdy. W wyniku podj´cia tej problematyki przez
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wniosków Rzecznika o dokonanie przez Sàd Najwy˝-
szy wyk∏adni prawa a tak˝e w zwiàzku z wyrokami sàdów w indywidualnych sprawach, do
których przystàpi∏ Rzecznik – dosz∏o do podj´cia istotnych uchwa∏ Sàdu Najwy˝szego dla
praktyki orzeczniczej oraz szeregu wyroków wskazujàcych, ˝e w sytuacji zaistnienia nad-
zwyczajnej zmiany stosunków finansowo gospodarczych (inflacji, zmiany wartoÊci pienià-
dza) roszczenia z tytu∏u ubezpieczenia podlegajà – jak inne zobowiàzania cywilne – okre-
Êlonej waloryzacji – zgodnej z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego przy rozwa˝eniu interesu
obu stron.1

W dniu 10.04.1992 r. Sàd Najwy˝szy w Uchwale 7 S´dziów Sàdu Najwy˝szego (sygn. akt III
CZP 126/91) w odpowiedzi na przedstawione przez Rzecznika zagadnienie prawne:

– czy w Êwietle art. 3581 § 3 kodeksu cywilnego stanowiàcego, ˝e w razie istotnej zmiany si-
∏y nabywczej pieniàdza po powstaniu zobowiàzania, Sàd – zgodnie z zasadami wspó∏˝ycia spo-
∏ecznego – mo˝e zmieniç:

❑ wysokoÊç wyp∏acanej przez PZU miesi´cznej renty okreÊlonej w umowie ubezpieczenia
tzw. renty odroczonej lub natychmiast p∏atnej?

❑ wysokoÊç nominalnej sumy ubezpieczenia, na którà umowa ubezpieczenia uposa˝enia
dzieci zosta∏a z PZU zawarta?

uzna∏, ˝e:
❑ wysokoÊç nominalnej renty miesi´cznej, okreÊlonej w umowie ubezpieczenia renty odro-

czonej oraz natychmiast p∏atnej,
a tak˝e
❑ wysokoÊç nominalnej sumy ubezpieczenia uposa˝enia dzieci, mo˝e byç zmieniona na pod-

stawie art. 3581 § 3 kodeksu cywilnego.
W uzasadnieniu Uchwa∏y Sàd Najwy˝szy wskaza∏, ˝e „nie jest mo˝liwe udzielenie przez

Sàd Najwy˝szy wskazaƒ konkretyzujàcych przes∏anki upowa˝niajàce do zmiany wysokoÊci

98

1 Por. tak˝e wyrok z dnia 11 marca 1993 r. sygn. II CRN 14/93 oraz inne, por. przyk∏adowo rozwiàzania jakie przyj´-
to po uzyskaniu przez Polsk´ niepodleg∏oÊci w 1918 r., rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja
1924 r. o przerachowaniu zobowiàzaƒ prywatno-prawnych; DzU 1925 nr 30, poz. 213, por. tak˝e Józef Stawski, Wa-
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ustalonego w umowie Êwiadczenia pieni´˝nego. Zosta∏o to bowiem pozostawione s´dziow-
skiemu uznaniu, opartemu na wszechstronnym rozwa˝eniu okolicznoÊci konkretnej sprawy
przy stosowaniu ogólnych, kierunkowych wskazaƒ zawartych w ustawie. Uwzgl´dnienie in-
teresu obu stron musi oznaczaç, ˝e zamiar i oczekiwania jednej ze stron, tj. ubezpieczajàce-
go, nie mogà byç rozstrzygajàce. W równym stopniu wymagajà oceny okolicznoÊci okreÊlajà-
ce mo˝liwoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, tj. drugiej strony umowy, która zawierajàc umow´
i okreÊlajàc swoje Êwiadczenia tak˝e nie przewidywa∏a inflacji w niezb´dnym rachunku eko-
nomicznym.

Mimo orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego dajàcego wyraênà wskazówk´ jak rozwiàzaç problem
wyp∏acania odpowiedniego do ekonomicznego celu ubezpieczenia Êwiadczeƒ z tytu∏u zawartej
umowy ubezpieczenia z tzw. „starego portfela” – do chwili obecnej – nie zosta∏ on rozwiàzany.
Natomiast w prowadzeniu takich spraw przed sàdami wyspecjalizowa∏y si´ niektóre kancela-
rie prawnicze. I powództwa wygrywajà. Mimo to, nadal sà ujawniane kompromitujàco niskie
wyp∏aty z tytu∏u umów ubezpieczenia ze „starego portfela”. Propozycja wykupienia przez
ubezpieczyciela „starego portfela ubezpieczeƒ” nie zosta∏a zrealizowana. Jak mo˝na wniosko-
waç zak∏adowi ubezpieczeƒ bardziej op∏aca si´ przegrywaç w sàdach poszczególne sprawy, ni˝
dokonaç generalnego zlikwidowania „starego portfela”.

Ten stan nie przynosi uznania ubezpieczycielowi, lecz – wr´cz – os∏abia jego wiarygodnoÊç.
Kolejnà fal´ skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich wywo∏a∏o – przed laty –

og∏oszenie upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ „Westa” z siedzibà w ¸odzi.
Pomijajàc ekonomiczne oraz kryminalne aspekty tej upad∏oÊci (te ostatnie rozstrzygni´te

zosta∏y w post´powaniu sàdowym karnym i cywilnym) – Rzecznik Praw Obywatelskich zosta∏
zasypany skargami ubezpieczonych wierzycieli „Westy” na powolne dzia∏ania syndyka masy
upad∏oÊciowej i przed∏u˝ajàcy si´ stan nie wyp∏acania nale˝nych odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ.
Analizujàc obowiàzujàce ówczeÊnie przepisy Rzecznik Praw Obywatelskich podniós∏, ˝e utwo-
rzony Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mo˝e i powinien sam likwidowaç szkody i zo-
bowiàzania „Westy” – oczywiÊcie tylko w zakresie okreÊlonym ustawà – i bezpoÊrednio zaspa-
kajaç roszczenia.

Poglàd ten spotka∏ si´ aprobatà w jednej z uchwa∏ Sàdu Najwy˝szego. Tak sformu∏owany
obowiàzek znalaz∏ si´ póêniej w ustawie o ubezpieczeniach obowiàzkowych (...). Rozwiàzanie
to jest przychylne dla dochodzàcych roszczeƒ od upad∏ego (oczywiÊcie w zakresie ubezpieczeƒ
okreÊlonych w ustawie), a tak˝e dla masy upad∏oÊciowej, gdy zwa˝y si´, ˝e post´powanie upa-
d∏oÊciowe w sprawie sp∏aty wierzytelnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ „Westa” prowadzone przez
syndyka masy upad∏oÊciowej pod nadzorem s´dziego komisarza, ciàgn´∏o si´ przez wiele lat,
a koszty post´powania likwidacyjnego poch∏on´∏y znaczne Êrodki pochodzàce z masy upad∏o-
Êciowej2.

Liczne skargi kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich wywo∏a∏y tak˝e przepisy usta-
wy stanowiàce administracyjne sankcje finansowe za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia umo-
wy obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych za szkody powsta∏e z ruchu tych pojazdów.

W pierwotnym brzmieniu ustawa nak∏ada∏a obowiàzek wp∏aty tej samej wysokoÊci za nie-
dope∏nienie obowiàzku zawarcia obowiàzkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej posiadaczy pojazdu mechanicznego, a wi´c na Êwiadome uchylanie si´ od spe∏nienia te-
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go obowiàzku jak w przypadku opóênienia z zawarciem umowy w zwiàzku z rejestracjà choç-
by o 1 dzieƒ.

Ponadto poprzednio obowiàzujàce przepisy nie przewidywa∏y post´powania odwo∏awczego
przed Funduszem Gwarancyjnym. By∏o to rozwiàzanie nietrafne i Rzecznik Praw Obywatel-
skich – m.in. w tej materii zakwestionowa∏ je we wniosku do Trybuna∏u Konstytucyjnego. Po-
glàdy Trybuna∏u zawarte w uzasadnieniu wyroku zosta∏y uwzgl´dnione w obowiàzujàcej usta-
wie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych (...) w zakresie zró˝nicowania
wysokoÊci op∏at za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia ubezpieczenia obowiàzkowego (art. 88
ustawy) wedle d∏ugoÊci okresu pozostawania bez zawartej umowy oraz w zakresie wprowadze-
nia mo˝liwoÊci odwo∏ania si´ zobowiàzanego do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwaran-
cyjnego od decyzji „pierwszej instancji”.3

W 2000 r. Rzecznik Praw Obywatelskich po przeanalizowaniu licznych spraw szkodowych
podjà∏ dzia∏ania zwiàzane z szeroko pojmowanà problematykà zapewnienia zaspokojenia
s∏usznych roszczeƒ ofiar wypadków drogowych. Niektóre praktyki ubezpieczycieli odpowie-
dzialnoÊci cywilnej sprawców tych wypadków budzi∏y istotne zastrze˝enia. Prawid∏owa likwi-
dacja szkód jest szczególnie wa˝na gdy – jak wiadomo – zastraszajàco zwi´kszy∏a si´ iloÊç wy-
padków drogowych, w wyniku których dochodzi do Êmierci lub ci´˝kiego uszkodzenia cia∏a
prowadzàcych pojazdy i ich pasa˝erów, a tak˝e rowerzystów i pieszych u˝ytkowników dróg,
w tym dzieci.

Od kilku lat wzrasta iloÊç skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich zarzucajà-
cych zak∏adom ubezpieczeƒ pochopne odmowy wyp∏acenia odszkodowania poszkodowanym
w zdarzeniach drogowych spowodowanych przez osoby chronione obowiàzkowym ubezpiecze-
niem odpowiedzialnoÊci cywilnej, na pochopne przypisywanie poszkodowanym przyczynienia
si´ do zaistnienia zdarzenia drogowego, co zmniejsza∏o wysokoÊç wyp∏acanego odszkodowa-
nia, nie uznawanie roszczeƒ z tytu∏u wyrzàdzonej krzywdy lub minimalizowanie takiego rosz-
czenia, redukowanie wydatków na rehabilitacj´, do˝ywianie, dodatkowe leki, koszty przejaz-
dów rodziny i wiele innych, a wi´c na wyp∏acanie poszkodowanym, w tym ich rodzinom,
zani˝onego odszkodowania bez dostatecznego uzasadnienia, odmowy przyznania renty uzu-
pe∏niajàcej i na inne „decyzje” odmowne, a tak˝e na zani˝anie wysokoÊci odszkodowania za
zniszczony pojazd i rzeczy znajdujàce si´ w pojeêdzie.

Odnotowano, ˝e cz´Êç roszczeƒ poszkodowanych by∏a traktowana a priori przez pracowni-
ków zak∏adów ubezpieczeƒ jako ch´ç wy∏udzenia nienale˝nego odszkodowania. Takiego post´-
powania nie mo˝e uzasadniaç znaczna rzeczywiÊcie przest´pczoÊç asekuracyjna wyst´pujàca
w Polsce. Przest´pczoÊç nale˝y ujawniaç i doprowadzaç do skazania oszustów, natomiast po-
szkodowani muszà byç traktowani z ˝yczliwoÊcià i zrozumieniem ich roszczeƒ (które oczywi-
Êcie mogà byç modyfikowane). Problem pe∏nego zaspokajania roszczeƒ ofiar przest´pstw zo-
sta∏ uznany za tak powa˝ny, ˝e znalaz∏ si´ w decyzjach, a nast´pnie rezolucji i deklaracji
Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Rady Europy dotyczàcych zapewnienia ofiarom
przest´pstw wszelkich nale˝nych im praw.4 Postulaty i zalecenia zawarte w tych dokumentach
majà pe∏ne odniesienie do sytuacji ofiar przest´pstw (czy wykroczeƒ) z ruchu pojazdów me-
chanicznych. OkreÊlenia „wypadek drogowy” czy „zdarzenie drogowe” – ukrywajà bowiem
cz´sto faktycznà treÊç przest´pstwa i os∏abiajà spo∏eczne pot´pienie dla groênych dla ˝ycia
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4 Por. m.in. Ramowa Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r. dotyczàca sytuacji ofiar w post´powaniu
karnym (2001/220/JHA).



i zdrowia ludzkiego czynów pope∏nianych przez bezwzgl´dnych „piratów drogowych” znajdu-
jàcych si´ nie rzadko pod wp∏ywem alkoholu lub narkotyków.

Ofiara oraz jej rodzina majà zarówno w post´powaniu karnym jak i w post´powaniu odszko-
dowawczym pe∏ne prawo do:

a) pomocy, a tak˝e szacunku i wspó∏czucia. Nie mo˝na a priori przyjmowaç, ˝e ofiara pra-
gnie „wy∏udziç odszkodowanie” lub „wy∏udziç nadmiernà rekompensat´ za poniesionà
szkod´”. Nie wolno przerzucaç lub usi∏owaç przerzucaç odpowiedzialnoÊci za nast´pstwa
zdarzenia drogowego ze sprawcy na ofiar´, choçby ta ofiara nie umia∏a skutecznie si´ bro-
niç; nie mo˝na usprawiedliwiaç przest´pstwa drogowego ró˝nego rodzaju stereotypami
minimalizujàcymi win´ sprawcy,

b) w toku post´powania odszkodowawczego w zwiàzku z obowiàzkiem poszanowania ˝ycia
rodzinnego i prywatnego ofiary nie mo˝na godziç si´ na „wchodzenie z butami” w intym-
ne ˝ycie ofiary po to aby uzyskaç pretekst do pomniejszenia wyrównania szkody; nie mo˝-
na ograniczaç wysokoÊci odszkodowania wskazujàc na z∏y stan materialny ofiary i miar-
kowaç je wedle tego stanu; na odwrót z∏y stan materialny powinien cz´sto skutkowaç
wy˝szà kompensacj´, albowiem rodziny biedne nie b´dà ju˝ mia∏y szansy na poprawienie
swojego statusu gdy np. zginie ich jedyny ˝ywiciel.5 Ofiara ma prawo do traktowania jej
ze szczególnà troskà i powagà, czego cz´sto, w post´powaniu szkodowym, nie widaç. 

c) do pe∏nej restytucji poniesionych przez nià szkód. Uprawnione i zobowiàzane instytucje
ubezpieczeniowe (ubezpieczajàce odpowiedzialnoÊç cywilnà sprawcy) za wyjàtkiem szkód
nie obj´tych tà ochronà ubezpieczeniowà – powinny zapewniç pe∏nà kompensacj´ mate-
rialnà ofiarom, które dozna∏y ci´˝kiego uszkodzenia cia∏a lub uszczerbku na zdrowiu fi-
zycznym lub psychicznym w wyniku przest´pstwa, a tak˝e rodzinie ofiary, a w szczegól-
noÊci osobom pozostajàcym na utrzymaniu ofiary, która ponios∏a Êmierç lub którà
dotkn´∏o kalectwo fizyczne lub psychiczne.

System obowiàzkowych (wczeÊniej ustawowych) ubezpieczeƒ komunikacyjnych zosta∏ wpro-
wadzony niemal we wszystkich krajach Êwiata przede wszystkim jako ochrona interesów po-
szkodowanych ruchem pojazdu.

èle pojmowane zadania zak∏adu ubezpieczeƒ, który jest spó∏kà akcyjnà obliczonà na uzyski-
wanie dochodu, powodujà, ˝e w licznych przypadkach poszkodowany dochodzàcy swoich racji
w post´powaniu karnym oraz dochodzàcy odszkodowania i zadoÊçuczynienia w post´powaniu
cywilnym ma przeciwko sobie:

❑ w procesie karnym sprawc´ zdarzenia, który w tym post´powaniu usi∏uje przypisaç ofie-
rze win´ lub przynajmniej istotne przyczynienie,

❑ ww pprroocceessiiee  rroosszzcczzeeƒƒ  ooddsszzkkooddoowwaawwcczzyycchh  mmaa  pprrzzeecciiwwkkoo  ssoobbiiee  zzaarróówwnnoo  sspprraawwcc´́  jjaakk  ii zzaakk∏∏aadd
uubbeezzppiieecczzeeƒƒ,, kkttóórryy  ddàà˝̋yy  ddoo  zzaassààddzzeenniiaa  nnaajjmmnniieejjsszzeeggoo  ooddsszzkkooddoowwaanniiaa  aa wwyypp∏∏aacceenniiuu  zzaa--
ddooÊÊççuucczzyynniieenniiaa  zzaa  kkrrzzyywwdd´́  ((aarrtt..  444455  §§ 11  kk..cc..))  zz rreegguu∏∏yy  ooppoonnuujjee.

Zbyt szybko posz∏o w zapomnienie, ˝e celem obowiàzkowych ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci
cywilnej by∏o przede wszystkim zapewnienie wyp∏acalnoÊci za wyrzàdzone szkody i krzywdy,
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5 Por. „Chcesz odszkodowanie – powiedz czy masz tapczan – Ile Klient Warty”, S∏owo Ludu, Kielce, z dnia 23.07.2002 r.
6 Por. A. Wàsiewicz, Ubezpieczenia samochodowe, Warszawa 1984 r.; A. Wàsiewicz, OdpowiedzialnoÊç cywilna za wy-
padki samochodowe na tle obowiàzkowego ubezpieczenia, Warszawa 1969 r.; W. Warka∏∏o, OdpowiedzialnoÊç odszko-
dowawcza – Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa, 1972 r.; A. Szpunar, Wynagrodzenia szkody wynik∏ej wskutek wy-
padku komunikacyjnego, Warszawa 1976 r. Pisze o tym tak˝e K. Krawczyk, Podwójne ubezpieczenie OC posiadacza
pojazdu, Monitor Ubezpieczeniowy nr 26/2006.



a wi´c ochrona ofiar. Pisali o tym m.in. prof. Andrzej Wàsiewicz, prof. Witold Warka∏∏o czy
prof. Adam Szpunar.6

Zak∏ady Ubezpieczeƒ zbyt cz´sto odwlekajà wyp∏acenia odszkodowania oczekujàc na orze-
czenie zapad∏e w post´powaniu karnym, mimo wyroku Sàdu Najwy˝szego wskazujàcego, ˝e
zak∏ad ubezpieczeƒ ma obowiàzek prowadzenia samodzielnego post´powania szkodowego
równolegle z post´powaniem karnym (wyrok z dnia 10 stycznia 2000 r. sygn. III CKN
1105/98).

Pomoc finansowa ofierze nie mo˝e niekiedy czekaç do zakoƒczenia post´powania karnego.
Bezsporne nale˝noÊci muszà byç wyp∏acane niezw∏ocznie. Poszkodowany – ci´˝ko ranny i oka-
leczony – le˝àc w szpitalu nie mo˝e b∏agaç o wsparcie finansowe, szczególnie w aktualnym sta-
nie zapaÊci spo∏ecznej s∏u˝by zdrowia (art. 444 § 1 k.c.)

Rzecznik Praw Obywatelskich zdaje sobie spraw´ z licznych przypadków oszustw asekura-
cyjnych np. prób zawy˝ania poniesionych rzeczywistych szkód, ch´ci niektórych poszkodowa-
nych „wyciÊni´cia” od zak∏adu ubezpieczeƒ jak najwi´cej pieni´dzy przy okazji zaistnienia
szkody, a wi´c i z potrzeby ochrony przed takimi zdarzeniami. Przest´pstwa asekuracyjne ist-
niejà tak dawno jak dawno istniejà ubezpieczenia.

Jednak˝e dà˝enia spó∏ki akcyjnej do uzyskania wysokiego dochodu nie mo˝e rzutowaç na wy-
pe∏nianie obowiàzku zak∏adu ubezpieczeƒ pe∏nego wyrównania ofierze zaistnia∏ej rzeczywistej
szkody. Polskie prawo prezentuje poglàd pe∏nego wyrównania wszelkich poniesionych strat
a wi´c dokonania pe∏nej restytucji. Wyrównanie szkody powinno dotyczyç zarówno samej ofia-
ry jak i jej rodziny, która ponosi samoistnà szkod´, a tak˝e najbli˝szych z∏àczonych formalnie
i nieformalnie z ofiarà tudzie˝ osób pozostajàcych na utrzymaniu ofiary. Restytucja powinna
obejmowaç przywrócenie w∏asnoÊci lub wyp∏acenie odpowiedniego odszkodowania w pieniàdzu,
zwrotu wszelkich wydatków poniesionych w wyniku wiktymizacji, wyrównania utraconych do-
chodów aktualnych i utraconych w przysz∏oÊci (art. 363 k.c.), a tak˝e stosowne Êwiadczenia za
poniesionà krzywd´ i przywrócenie lub wyrównanie innych praw (art. 445 k.c.).

Pot´ga ekonomiczno-finansowa zak∏adów ubezpieczeƒ wywo∏uje u cz´Êci pracowników tych
zak∏adów przekonanie, ˝e mogà wydawaç „decyzje” okreÊlajàce zakres odpowiedzialnoÊci
sprawcy i wysokoÊç odszkodowania, okreÊlaç stopieƒ przyczynienia si´ ofiary do szkody, wyso-
koÊç kwot rzekomo w pe∏ni wyrównujàcych krzywd´ uzale˝niajàc jego wysokoÊç, np. od pozio-
mu ˝ycia poszkodowanego, co powoduje, ˝e im biedniejsza rodzina, tym ni˝sza kwota za
krzywd´ (jeden z zak∏adów wprowadzi∏ nawet specjalne formularze ewidencjonujàce stan ma-
jàtkowy ofiary, które wyÊmiano w Êrodkach masowego przekazu).

Zak∏ad ubezpieczeƒ dysponujàcy sprawnà kadrà prawników nie boi si´ procesów sàdowych.
Gdy dochodzi do procesu o wyp∏acenie odszkodowania przeciwko najcz´Êciej samotnemu po-
szkodowanemu – powodowi, który boi si´ sàdów i nie ma pieni´dzy na op∏acenie pozwu i ad-
wokatów, staje pot´˝ny finansowo i organizacyjne zak∏ad ubezpieczeƒ wspierany przez spraw-
c´ zdarzenia.

Roszczenia powinny byç za∏atwiane ugodà zawieranà mi´dzy zak∏adem ubezpieczeƒ, a po-
szkodowanym; ugodà, a nie jednostronnà wydawanà „ex catedra” quasi „decyzjà” zak∏adu
ubezpieczeƒ z pouczeniem, ˝e „jest ona ostatecznà i wszelkich dalszych roszczeƒ poszkodowa-
ny mo˝e dochodziç ju˝ tylko na drodze sàdowej”.

Poszkodowanemu lub ubezpieczonemu nie wolno tak˝e odmawiaç prawa wglàdu w akta
szkodowe. Niedopuszczalne wydaje si´ te˝ dzielenie akt szkodowych na dwie cz´Êci: jedna mo-
˝e byç poszkodowanemu czy uposa˝onemu okazana, ta druga ju˝ nie – bo to „wewn´trzne ak-
ta zak∏adu ubezpieczeƒ”.
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Odszkodowania wyp∏acane ofiarom, a w przypadku zgonu cz∏onkom ich rodzin by∏y przez
lata bardzo niskie, nie wyrównujàce obni˝enia standardu ˝ycia rodziny jakie nast´puje w sy-
tuacji kalectwa lub Êmierci ˝ywiciela rodziny. ˚àdania zadoÊçuczynienia za ból, rozpacz,
zwichni´te ˝ycie, pozbawienie perspektyw za∏o˝enia rodziny, oszpecenie, wstrzàs psychiczny
– by∏y minimalizowane lub nieuznawane. Nie by∏y tak˝e waloryzowane bez wniosku zaintere-
sowanego choçby szala∏a inflacja. Zainteresowani odnoszàcy si´ z zaufaniem do ubezpieczycie-
la nie znajà cz´sto treÊci art. 907 § 2 k.c.

Niektóre zak∏ady ubezpieczeƒ, w tym PZU S.A. p∏acàce renty wyrównawcze zacz´∏y odma-
wiaç ich p∏acenia gdy rentobiorca, cz´sto inwalida powypadkowy, dochodzi∏ do „wieku emery-
talnego” twierdzàc, ˝e – w tym wieku emerytura ma zaspokoiç wszelkie jego potrzeby ˝ycio-
we, a wyp∏acana renta wyrównawcza ju˝ si´ nie nale˝y. Pozostawiam na uboczu problem
zwi´kszonych potrzeb osoby starszej, do tego kalekiej. Emerytura jest jej prawem nabytym z
p∏acenia sk∏adek. Cz´sto emeryt, który ukoƒczy∏ 65 lat, zgodnie z ustawà o zaopatrzeniu eme-
rytalnym pracowników i ich rodzin, móg∏by pobieraç emerytur´ i pracowaç, gdyby mu szkody
nie wyrzàdzono.

W skargach skierowanych do Rzecznika przedstawiane sà tak˝e materia∏y Êwiadczàce o roz-
bie˝noÊci ocen technicznych dokonujàcych ogl´dziny na zlecenie zak∏adu ubezpieczeƒ a zak∏a-
dem naprawczym i o rozbie˝noÊci w wycenie przywrócenia stanu poprzedniego. Zak∏ady ubez-
pieczeƒ pos∏ugujà si´ „w∏asnymi cennikami”. W∏aÊciciele warsztatów od lat sk∏adajà skargi
i petycje dowodzàc, ˝e zani˝anie kosztów naprawy prowadzi do „byle jakich napraw” przy u˝y-
ciu zu˝ytych cz´Êci (szczególnie wówczas, gdy likwidacja szkody odbywa si´ w oparciu o kosz-
torys sporzàdzony przez pracownika zak∏adu ubezpieczeƒ), co prowadzi do wprowadzenia – po
takiej naprawie do ruchu pojazdów wàtpliwie sprawnych. Naprawa nie koƒczy si´ przeprowa-
dzeniem diagnostyki. 

Poszkodowany ma prawo ˝àdaç pokrycia kosztów naprawy dokonanej w autoryzowanym za-
k∏adzie naprawczym. Ró˝ne ograniczenia cennikowe zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e wprowadzaç
w umowach dobrowolnego ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel nie mo˝e odmówiç poszkodowanemu wyboru wariantu zaspokojenia rosz-
czeƒ. Potwierdzajà to wyroki Sàdu Najwy˝szego (m.in. z dnia 20 wrzeÊnia 1972 r. I CR
391/72), które stanowià, ˝e „przewidziany w art. 363 § 1 k.c. wybór sposobu naprawienia szko-
dy bàdê przez przywrócenie stanu poprzedniego, bàdê przez zap∏at´ odpowiedniej sumy pie-
ni´˝nej stanowi uprawnienie poszkodowanego.” Obowiàzek przywrócenia stanu poprzedniego
lub zap∏aty odpowiedniej kwoty wynikajàcej z art. 363 § 1 k.c. w przypadku odszkodowania za
zniszczone rzeczy nakazuje zasàdzenie odszkodowania w wysokoÊci umo˝liwiajàcej odtworze-
nie tej rzeczy. Koszt odtworzenia jest kategorià obiektywnà. OczywiÊcie koszt naprawy nie
mo˝e przewy˝szaç wartoÊci rzeczy przed wypadkiem.

W napisanej przed laty przez prof. Jana Kosika pracy pt. „Roszczenia osób poszkodowanych
czynem niedozwolonym w Êwietle orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego z lat 1976-1985” (zwiàzek
przyczynowy, przyczynienie si´ do szkody poszkodowanego) zawarte zosta∏y liczne i niezwy-
kle istotne orzeczenia, dziÊ zapomniane, wskazujàce na zakres naprawienia szkody. Tak˝e
prof. Adam Szpunar w pracy pt. „Uwagi o funkcjach odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej”
(opublikowanej poÊmiertnie) trafnie wskazywa∏, ˝e „charakterystyka odpowiedzialnoÊci
odszkodowawczej uzasadnia wysuni´cie na pierwszy plan jej funkcji kompensacyjnej (...),
funkcja kompensacyjna nadaje pi´tno odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej. PodkreÊla przy
tym, ˝e chodzi tu o wa˝nà funkcj´ spo∏ecznà (...). Cele porzàdku prawnego zostajà osiàgni´te,
je˝eli poniesiona przez poszkodowanego szkoda zostaje wynagrodzona.”
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W tym znaczeniu nale˝y przestaç „szukaç oszcz´dnoÊci w kieszeni poszkodowanych”.
Na stanowisku takim stanà∏ równie˝ Sàd Najwy˝szy stwierdzajàc, i˝, „przywrócenie uszko-

dzonego pojazdu do stanu przed wypadkiem przy zamontowaniu nowych cz´Êci w miejsce
uszkodzonych wskutek wypadku – nie stanowi korzyÊci majàtkowej poszkodowanego” (orze-
czenie SN z 26.01.1987 r., IV CR 482/85). Analogiczne wnioski zawarte sà tak˝e w uchwale SN
z 26.01.1988 r. (CZP 2/88).

W ostatnich latach problematyka ubezpieczeniowa zosta∏a zdominowana pracami nad czte-
rema ustawami regulujàcymi: dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà, ubezpieczenia obowiàzkowe,
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczeƒ Komunikacyjnych, nad-
zór ubezpieczeniowy i poÊrednictwo ubezpieczeniowe.7 Wiele uwagi poÊwi´cono przy tej oka-
zji przystosowaniu polskiego prawa ubezpieczeniowego do standardów europejskich.8 Uchwa-
lone przez Sejm RP w 2003 r. ustawy niewiele jednak zmieni∏y w dotychczasowej praktyce
likwidacji szkód i ochrony konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych.

Dostrzegane przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemy zwiàzane z ochronà poszkodo-
wanych przest´pstwem spowodowa∏y zorganizowanie w dniu 22 paêdziernika 2002 r. konfe-
rencji9 przy udziale przedstawicieli policji drogowej, Paƒstwowego Ratownictwa Medycznego,
Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, Ministerstwa Zdrowia, Centrum Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowe-
go Instytutu Transportu Samochodowego, niektórych zak∏adów ubezpieczeƒ (nie wszystkie
wykaza∏y zainteresowanie), a tak˝e s´dziów, Rzecznika Ubezpieczonych i niektórych organi-
zacji pozarzàdowych. 

Ostro i przekonywujàco przedstawi∏ mizernà sytuacj´ ofiar wypadków drogowych oraz ich
„m´k´” w post´powaniu szkodowym prowadzonym przez niektóre zak∏ady ubezpieczeƒ – pre-
zes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „Alter-e-
go” Janusz Popiel10. Ocena ta – w wielu miejscach – koresponduje z ocenà Rzecznika Praw
Obywatelskich przedstawionà na tej konferencji.

Analiza skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika Praw Obywatelskich nie wykazuje aby w ostat-
nich latach uleg∏ poprawie poziom likwidacji szkód przez zak∏ady ubezpieczeƒ.

Byç mo˝e zakres zadaƒ Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych (art.
8 ustawy) nale˝a∏oby rozszerzyç tak aby obejmowa∏ on expressis verbis nadzór nad prawid∏o-
wym wykonywaniem ustaw ubezpieczeniowych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Rzecznik Praw Obywatelskich niezmiennie prezentuje poglàd, ˝e jeÊli paƒstwo przymusza
obywateli – pod groêbà kary – do zawierania obowiàzkowych umów ubezpieczenia, to jest ono
zobowiàzane wobec obywateli do kontrolowania z jednej strony jak przebiega realizacja tego
obowiàzku, z drugiej zaÊ jak sà realizowane obowiàzki zak∏adów ubezpieczeƒ, wynikajàce z
obowiàzkowo zawieranych umów ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, szczególnie gdy
weêmie si´ pod uwag´, ˝e ubezpieczenia obowiàzkowe mia∏y i nadal majà na celu przede
wszystkim zabezpieczenie praw poszkodowanych. A warto wspomnieç, ˝e prowadzenie ubez-
pieczeƒ obowiàzkowych jest dla zak∏adów ubezpieczeƒ op∏acalne.
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9 Materia∏y Konferencji naukowej „Sytuacja osób dotkni´tych skutkami wypadków drogowych”, wydanie Biura RPO
Warszawa 2004 r.; referat wprowadzajàcy R. Zelwiaƒski, Ubezpieczenia obowiàzkowe odpowiedzialnoÊci cywilnej
sprawców zdarzeƒ komunikacyjnych a realizacja praw ofiar wypadków do pe∏nego wyrównania szkód.
10 J. Popiel, Osoby dotkni´te skutkami wypadków drogowych wobec zak∏adów ubezpieczeƒ sprawców, tam˝e.



Obecnie – jak si´ wydaje – nadszed∏ czas dokonania wszechstronnej analizy problemu rosz-
czeƒ osób poszkodowanych w wyniku przest´pstwa w tym analizy uznania bàdê odrzucania
takich roszczeƒ przez ubezpieczycieli odpowiedzialnoÊci cywilnej sprawców przest´pstw
powsta∏ych w ruchu pojazdów mechanicznych.

Obserwujemy tak˝e zmiany w orzecznictwie sàdów, które zasàdzajà odszkodowania i zadoÊç-
uczynienia coraz cz´Êciej w wysokoÊciach zbli˝ajàcych si´ do przyjmowanych w krajach Unii
Europejskiej. Jak si´ wydaje Êrodkiem regulujàcym post´powanie odszkodowawcze powinna
staç si´ nieop∏acalnoÊç – dla zak∏adów ubezpieczeƒ – prowadzenia procesów sàdowych z ofia-
rami przest´pstwa o odszkodowania.Pe∏na rekompensata szkód ponoszonych przez ofiary wy-
padków – musi staç si´ zadaniem pierwszoplanowym przy jednoczesnym zdecydowanym zwal-
czaniu przest´pczoÊci asekuracyjnej.

Odnoszàc si´ wi´c z pe∏nym szacunkiem do zadaƒ i celu ubezpieczeƒ majàtkowych i osobo-
wych oraz do wykonywanej ogromnej pracy przez zak∏ady ubezpieczeƒ nale˝y jednoczeÊnie za-
dbaç aby roszczenia osób poszkodowanych czynami niedozwolonymi przez sprawców chronio-
nych ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci cywilnej – by∏y w pe∏ni zaspokajane.

doc. dr RRyysszzaarrdd  ZZeellwwiiaaƒƒsskkii, dyrektor Zespo∏u w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

The summary of the article

Chosen issues concerning personal and property insurance
undertaken by the ombudsman

The author presents important issues concerning personal and property insurance
undertaken by the Ombudsman and connected with the obligation of an insurer to pay
indemnification to people insured as well as people who have suffered damage caused by
others covered with civil liability insurance for which the insurer is responsible.

Discussing High Court’s verdicts he also mentions the issue of an insurer’s obligation to
valorise the indemnifications during a period of fast increasing inflation and changes in
currency exchange rates.

The author particularly wants to draw the reader’s attention to an insurer’s obligation to
cover the damages caused by the insured person fully (including paying a compensation).

Analysing the process of covering the damages caused by a person insured the author
indicates that in such case the insurer’s role may be distorted. The aggrieved party (e.g. a
victim of a road accident), both during criminal proceedings and civil-compensative process,
finds itself opposing the person who has caused the damage as well as the insurer who wants
to pay the smallest amount of money when it comes to indemnification or compensation.

It very often happens that the compensative process conducted by an insurer does not
comply with the resolutions of the United Nations or European Council concerning ensuring
road accident victims with all of the necessary rights.

The author takes the view that at this moment there is a need to analyse the problem of
ensuring the victims’ claims realisation thoroughly, including the analysis of full claims put
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forward by the insurers covering civil liability of the ones who have caused a road accident.
Now it is also the time for the indemnifications, compensations and compensatory benefits

to reach the value of their equivalents in other European Union Countries.
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Uwagi wst´pne
Zagadnienie europeizacji polskiego rynku ubezpieczeniowego jest obecne w polskiej literatu-

rze, zarówno ekonomicznej, jak i prawniczej, od pierwszej po∏owy lat dziewi´çdziesiàtych ubie-
g∏ego stulecia, co na tle innych , prowadzonych ju˝ wczeÊniej rozwa˝aƒ o takim charakterze,
szczególnie w odniesieniu do rozwiàzaƒ instytucjonalnych, stosunkowo póêno sta∏o si´ przed-
miotem opracowaƒ przygotowywanych zarówno przez uznane ju˝ autorytety w dziedzinie
ubezpieczeƒ jak i osoby, poprzez zg∏´bianie problematyki mi´dzynarodowego prawa gospodar-
czego, a wspólnotowego w szczególnoÊci zainteresowane fenomenem ubezpieczeƒ gospodar-
czych. Zarazem warto zwróciç uwag´, i˝ poczàtkowo zazwyczaj prezentacja europejskich ubez-
pieczeƒ gospodarczych mia∏a charakter epistemologiczny i stanowi∏a uzupe∏nienie rozwa˝aƒ
w zasadniczej swej cz´Êci odnoszàcych si´ do uwarunkowaƒ polskich.2 Przy tej okazji, co
w okresie póêniejszym przybra∏o na znaczeniu ze wzgl´du na proces akcesyjny, zwracano uwa-
g´ na konieczne zmiany wynikajàce z obowiàzku implementacji aqius communautaire.3

Innà ewentualnoÊcià by∏o uwzgl´dnianie problematyki ubezpieczeniowej w ramach rozwa-
˝aƒ ogólniejszej natury, odnoszàcych si´ tematycznie do ekonomicznych i prawnych rozwa˝aƒ
na temat integracji europejskiej. Analogiczne procesy przebiega∏y w polskiej literaturze odno-
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Jan Monkiewicz (red.), Jednolity Rynek Ubezpieczeƒ w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju
i integracji; Wydawnictwo Branta; Bydgoszcz – Warszawa 2005 , s. 386
(prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, dr Dariusz Fuchs)

III. RECENZJE I NOWOÂCI WYDAWNICZE

1 Jej zasadnicze tezy zosta∏y opublikowane w WiadomoÊciach Ubezpieczeniowych, nr 1/2 z 2006, s. 28-33. 
2 Np. J. Ho∏owiƒski, Przemys∏ ubezpieczeniowy w Polsce a zasady liberalizmu gospodarczego EWG (w:) A. Wàsiewicz
(red.) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. T. II, Bydgoszcz 1994; E. Kowalewski, Problematyka kolizyjna prawa
ubezpieczeniowego, Paƒstwo i Prawo z 2/2005; J. Monkiewicz, Ubezpieczenia w Unii Europejskiej (w:) Podstawy
ubezpieczeƒ. T. I – mechanizmy i funkcje, Warszawa 2000; D. Fuchs, Dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowa w Êwietle Konwen-
cji Brukselskiej – Lugano o jurysdykcji i wykonaniu orzeczeƒ w sprawach cywilnych i gospodarczych, Rejent nr 3/1999
3 Dla przyk∏adu: K. Kruczalak, Dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeniowego do prawa ubezpieczeniowego euro-
pejskiego ( prawa wspólnotowego) (w:) A. Wàsiewicz (red.) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. T. III, Bydgoszcz
1997;W. Su∏kowska (red.) Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, Zakamycze 2000.
4 L. Mitrus, Polskie prawo ubezpieczeƒ spo∏ecznych na tle standardów mi´dzynarodowych (w:) B. Wagner (red.) Pro-
blemy prawa ubezpieczeƒ spo∏ecznych, Kraków 1996; T. Biƒczycka – Majewska, P. Kubalczak, H. Markowska, H.
Szurgacz, G. UÊciƒska, Prawo zabezpieczenia spo∏ecznego w Europie i Polsce. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1997;
W. Koczur, K. Rubel, Wspólnotowa koordynacja zabezpieczenia spo∏ecznego (w:) G. Szpor (red.), System ubezpieczeƒ
spo∏ecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2004; A. M. Swiàtkowski, Europejskie prawo socjalne. T. III. Euro-
pejskie prawo ubezpieczeƒ spo∏ecznych, Warszawa 2000, D. Fuchs, Zarys prawa ubezpieczeƒ socjalnych w Unii Euro-
pejskiej, Katowice 1997.



szàcej si´ do sfery ubezpieczeƒ spo∏ecznych, czy zabezpieczenia spo∏ecznego w ogólnoÊci.4 Ten-
dencja do prezentacji ubezpieczeƒ gospodarczych w sposób kompleksowy jest obecna w pol-
skiej literaturze stosunkowo niedawno, w zasadzie od daty uzyskania przez Rzeczypospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.5 W∏aÊnie prace prof. Monkiewicza i jego wspó∏pra-
cowników charakteryzujà si´ takim w∏aÊnie uj´ciem tematyki.6

Recenzowana pozycja sk∏ada si´ z dwunastu rozdzia∏ów, które w przemyÊlany i logiczny
sposób (a ka˝dy ma autonomiczny, autorski charakter) stanowià w swej treÊci wyk∏ad do-
tyczàcy zasad funkcjonowania europejskiego rynku ubezpieczeƒ gospodarczych. Niewàtpli-
wà zaletà jest fakt, i˝ poprzez dobór tematyki oraz klarowny sposób prezentacji, ksià˝ka
jest zarówno adresowana do absolwentów ekonomii, prawa oraz wszystkich tych, którzy
w praktyce spotykajà si´ z problematykà implementacji regu∏ wspólnotowych , odnoszà-
cych si´ do rynku ubezpieczeniowego i sà zobowiàzani do stosowania acquis. Niewàtpliwie
pokaênà grup´ czytelników b´dà stanowiç osoby, które w sferze teorii lub dydaktyki zajmu-
jà si´ problematykà ubezpieczeƒ gospodarczych, a ubezpieczeƒ mi´dzynarodowych
w szczególnoÊci. 

Nale˝y z aprobatà odnieÊç si´ do ewolucyjnej koncepcji prezentacji instytucji prawa wspól-
notowego, które zosta∏y omówione w pracy, co czyni wywody przejrzyste i zrozumia∏e dla czy-
telnika, szczególnie przy okazji prezentacji zagadnieƒ nawiàzujàcych do prawa pierwotnego
i wtórnego (por. Wst´p, str. 11-12). Zaletà jest tak˝e opatrzenie treÊci rozdzia∏ów w przypisy
literaturowe oraz bibliografi´, umieszczonà na koƒcu pracy (str. 379-384).

Uwagi szczegó∏owe
Pierwszy rozdzia∏, zatytu∏owany – „Unia Europejska – wprowadzenie do problematyki” au-

torstwa dr Gra˝yny Monkiewicz prezentuje przede wszystkim rozwa˝ania instytucjonalne
prawa Unii Europejskiej, ujmujàc je (s∏usznie) jako efekt zachodzàcych procesów integracyj-
nych w sferze gospodarczej (s. 14-17). Na aprobat´ zas∏uguje prawid∏owe rozgraniczenie
Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, czego wizualnym przyk∏adem jest znany w litera-
turze model „Êwiàtyni greckiej” (tzw. trzy filary Unii Europejskiej, s. 23). Odr´bnie uwag´ po-
Êwi´cono istotnemu zagadnieniu êróde∏ prawa wspólnotowego i jego, opartej na orzecznictwie
Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci, podzia∏owi na prawo pierwotne i prawo wtórne.
W tym kontekÊcie, szkoda, i˝ autorka nie podj´∏a kwalifikacji umów zawartych pomi´dzy paƒ-
stwami cz∏onkowskimi w oparciu o art. 293 TWE (dawny 220), co akurat dla ubezpieczeƒ go-
spodarczych stanowi donios∏à kwesti´ zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym.7

Nale˝y tak˝e zaakcentowaç przydatnoÊç, szczególnie dla czytelnika nie majàcego na co dzieƒ
stycznoÊci z mi´dzynarodowym prawem publicznym, syntetycznych uwag poÊwi´conych sys-
temowi instytucjonalnemu Unii Europejskiej (s. 32-40).
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5 Por. J. Orlicka, M. Orlicki, Europejski System dochodzenia roszczeƒ ubezpieczeniowych za wypadki komunikacyjne
za granicà, komentarz, Bydgoszcz – Poznaƒ 2003; D. MaÊniak, Prawo ubezpieczeƒ (w:) Z. Brodecki (red.), Finanse.
Acquis communautaire, Warszawa 2004, s. 314-388; D. Fuchs, Europejskie prawo ubezpieczeƒ gospodarczych (w:) E.
Kowalewski, D. Fuchs, W.W. Mogilski, M. Serwach, Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych, Bydgoszcz – Toruƒ 2006, s.
526-560.
6 Np. J. Monkiewicz (red.) Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
7 Szerzej: C. Mik , Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki. T. I, Warszawa 2000, s. 511–512,
a w kontekÊcie ubezpieczeƒ gospodarczych D. Fuchs, ubezpieczenia gospodarcze w Êwietle Konwencji Rzymskiej i pro-
jektu Rozporzàdzenia „Rzym II” w E. Kowalewski ( red.) Prawna problematyka ubezpieczeƒ transgranicznych. Fo-
rum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych, z. 5, s. 25 i nn.



Kolejny rozdzia∏ („Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej”, autorstwa prof. Jana
Monkiewicza oraz Marka Monkiewicza) zawiera udanà prezentacj´ zasad tego˝ rynku z po-
dzia∏em na poszczególne segmenty. Niezwykle u˝yteczna dla czytelnika jest cz´Êç rozdzia∏u,
zawierajàca poglàdowe tabele, zestawiajàce poszczególne akty prawa wtórnego , wraz z synte-
tycznym opisem ich treÊci (60–62). S∏usznie autorzy zwrócili uwag´ na zagadnienie ochrony
konsumenta jako determinant´ rozwoju rynku jednolitego i majàcà z oczywistych powodów
bezpoÊredni wp∏yw na przyjmowane rozwiàzania prawne. W tym ostatnim zakresie, co zda-
niem recenzentów zwi´kszy∏oby w kolejnym wydaniu przydatnoÊç pracy, nale˝a∏oby zapropo-
nowaç odniesienie si´ do samego poj´cia konsumenta w rozumieniu aktów wspólnotowych,
które autorzy przywo∏ujà (s. 63) oraz , w kontekÊcie s∏usznej uwagi dotyczàcych inicjatyw ma-
jàcych na celu usprawnienie dochodzenia roszczeƒ konsumenckich, tak˝e poprzez procedury
mediacyjne oraz arbitra˝, na podkreÊlenie istniejàcych ju˝ od dziesi´cioleci udogodnieƒ, cho-
cia˝by w zakresie jurysdykcji sàdowej w sporach z udzia∏em konsumentów.8

Rozdzia∏ III, autorstwa Marka Monkiewicza , z du˝ym znawstwem prezentuje ewolucj´ pra-
wa wtórnego w zakresie ubezpieczeƒ gospodarczych, pokazujàc, jak istotne by∏o wejÊcie w ˝y-
cie dyrektyw poszczególnych, trzech generacji dla rozwoju europejskiego rynku ubezpieczeƒ.
Niewàtpliwà zaletà prowadzonych tutaj rozwa˝aƒ jest prezentacja genezy oraz normatyw-
nych efektów wejÊcia w ˝ycie Planu Dzia∏ania w Zakresie Us∏ug Finansowych (Financial Se-
rvices Action Plan) na stronach 78-81. Mo˝na by∏oby postulowaç jedynie w przysz∏oÊci o zwró-
cenie baczniejszej uwagi na rozwiàzania kolizyjnoprawne, szczególnie obecne w dyrektywach
II i III generacji prawa ubezpieczeniowego oraz na podejmowane inicjatywy w kierunku ujed-
nolicenia przepisów o umowie ubezpieczenia.9 W zwiàzku z tym mo˝na tak˝e w przysz∏oÊci
przemyÊleç tytulatur´ rozdzia∏u, w kierunku rezygnacji ze s∏ów: „regulacyjna baza” , mo˝e na
rzecz: „podstawy prawne.”

Nadzór ubezpieczeniowy sta∏ si´ przedmiotem rozwa˝aƒ prof. Jana Monkiewicza oraz dr
El˝biety Wanat-Po∏eç w kolejnym rozdziale recenzowanej ksià˝ki, gdzie bardzo dobrze widaç,
poprzez sposób prowadzonych rozwa˝aƒ, doskona∏e przygotowanie teoretyczne oraz znaw-
stwo w zakresie praktyki i instrumentów sprawowania nadzoru, wynikajàcych z regulacji
wspólnotowych. Szczególnie cenne i unikatowe na polskim rynku wydawniczym sà refleksje
dotyczàce uplasowania problematyki nadzoru ubezpieczeniowego w strukturach organów
Unii Europejskiej (s. 83-89). Równie interesujàca jest prezentacja problematyki wspó∏pracy
pomi´dzy krajowymi organami nadzoru w celu wype∏niania zobowiàzaƒ wynikajàcych z acqu-
is communautaire. 

Podobnie na pozytywnà ocen´ zas∏uguje treÊç rozdzia∏u przygotowanego przez Marcina Fe-
dora („Nowe standardy rachunkowoÊci i nadzoru”), gdzie autor z powodzeniem prezentuje
znaczenie mi´dzynarodowych standardów finansowych (MSR/MSSF) dla praktyki ubezpie-
czeƒ gospodarczych oraz regulacje wspólnotowe zwiàzane z obowiàzujàcymi regu∏ami w za-
kresie wyp∏acalnoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ. Szczegó∏owa analiza mi´dzynarodowych standar-
dów rachunkowoÊci ma niebagatelne znaczenie dla praktyki rynku rodzimego, chocia˝by ze
wzgl´du na poj´cie wartoÊci godziwej, czemu autor s∏usznie w swym opracowaniu poÊwi´ca
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8 Por. J. Lopuski, Konwencja lugaƒska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeƒ sàdowych w sprawach cywilnych i han-
dlowych (Lugano 1988) z uwzgl´dnieniem orzecznictwa Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci, Bydgoszcz 2001
s. 69-72.
9 Por. D. Fuchs, Reforma wspólnotowej regulacji ubezpieczeƒ na ˝ycie a stan rozwoju europejskiego prawa kontrak-
tów (w:) C. Mik (red.) Unia w dobie reform, Toruƒ 2004, s. 443 i nn. 



stosunkowo du˝o uwagi. Interesujàcà kwestià, wartà w przysz∏oÊci rozwini´cia w tym rozdzia-
le jest wzajemna relacja standardów do obowiàzujàcych, analogicznych definicji normatyw-
nych prawa wewn´trznego danego paƒstwa cz∏onkowskiego, czego dobitnym przyk∏adem jest
MSSF 4 definiujàcy umow´ ubezpieczenia nie tylko w sposób odbiegajàcy (w cz´Êci) od prak-
tyki rynku ubezpieczeniowego, na co s∏usznie zwraca uwag´ autor (s. 128), ale tak˝e ró˝niàcy
si´ od definicji umowy ubezpieczenia z polskiego kodeksu cywilnego (art. 805 § 1 k.c.).

Kolejnym interesujàcym rozdzia∏em, autorstwa Marka Monkiewicza jest rozdzia∏ charakte-
ryzujàcy problematyk´ systemów gwarancyjnych w UE. Zaletà niewàtpliwà jest prezentacja,
oprócz relewantnych zasad funkcjonowania ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych,
tak˝e rozwiàzania w∏aÊciwe dla rynku us∏ug bankowych, które zarazem stanowià o genezie
systemów gwarancyjnych us∏ug finansowych per toto. Sugestià do rozwa˝enia dla autora
w trakcie przygotowywania kolejnej edycji jest uwzgl´dnienie w szerszym zakresie genezy sys-
temu Zielonej Karty oraz odpowiednich regulacji Rady Europy (por. s. 169).

Rozdzia∏ VII (rozwój rynku ubezpieczeƒ) autorstwa prof. Jana Monkiewicza stanowi swà
treÊcià komplementarnà cz´Êç z rozdzia∏em III, tym razem odnoszàc si´ w precyzyjny i prze-
konywujàcy sposób do ewolucji, jakiej wraz ze zmianà regulacji wspólnotowych, podlega∏ ry-
nek ubezpieczeniowy. Poczynione na tym tle uwagi sà wzbogacone o tabelaryczne dane i ze-
stawienia, które umo˝liwià czytelnikowi weryfikowaç w∏asne poglàdy i lepiej zrozumieç
prezentowany przez autora punkt widzenia. 

Kolejne rozdzia∏y, stanowià przede wszystkim, w zale˝noÊci od poruszanego zagadnienia czy
omawianego segmentu europejskiego rynku ubezpieczeƒ, prób´ prezentacji najbardziej repre-
zentatywnych rynków krajowych (Rozdzia∏ VIII „G∏ówne rynki narodowe Jednolitego Rynku
Ubezpieczeƒ”, Aleksander S∏owiƒski, Wojciech Piaskowski, Marcin Fedor oraz Jan Monkie-
wicz). Autorzy tego rozdzia∏u starajà si´ zapoznaç czytelnika z rynkami najbardziej reprezen-
tatywnymi i wskazaç w treÊci prowadzonych rozwa˝aƒ na wp∏yw uprzednio zaprezentowa-
nych zasad obowiàzujàcych na rynku wspólnotowym na rozwiàzania krajowe, nie stroniàc od
pokazania odr´bnoÊci, cz´sto wynikajàcych z odmiennej genezy i filozofii regulacji, by przywo-
∏aç tytu∏em przyk∏adu rynek brytyjski ( tzw. tradycja nadzoru morskiego) oraz rynek RFN
(tzw. nadzór alpejski). Kontynuacj´ w tym zakresie stanowi rozdzia∏ prof. Kazimierza Ortyƒ-
skiego (rozdzia∏ X), gdzie zaprezentowano rynek ubezpieczeniowy tzw. nowych cz∏onków UE. 

Odr´bne opracowanie poÊwi´cono holdingom finansowym na rynku ubezpieczeniowym;
Rozdzia∏ IX (autor P. Go∏àb), prezentujàc zarówno uwarunkowania prawne jak i informacje
o funkcjonujàcych obecnie grupach tego typu na rynku europejskim. Szkoda jedynie, i˝ autor
w wi´kszym zakresie nie odniós∏ si´ do regulacji europejskiego prawa spó∏ek, które niewàtpli-
wie mia∏o wp∏yw na przyjmowane rozwiàzania dotyczàce w prawie wtórnym konglomeratów
finansowych.10 Równie interesujàce sà rozwa˝ania dotyczàce europejskiego rynku reasekura-
cyjnego (autor: Ryszard Micyk, Rozdzia∏ XI), gdzie tak˝e starano si´ wskazaç na trendy ewo-
lucyjne oraz na perspektywy rozwoju tego rynku, równie˝ w porównaniu z tendencjami Êwia-
towymi (s. 352 i nn). 

Na osobnà uwag´ zas∏uguje zamykajàcy prac´ rozdzia∏ dr Zofii Czepulis-Rutkowskiej (Roz-
dzia∏ XII „Jednolita przestrzeƒ emerytalna Unii Europejskiej”). Autorka, co stanowi niewàt-
pliwà zalet´ prowadzonych rozwa˝aƒ, stara si´ przedstawiç zagadnienie tzw. przestrzeni eme-
rytalnej na tle rozwiàzaƒ charakterystycznych dla europejskich modeli emerytalnych. Zwraca
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10 Szerzej: D. Fuchs, Holding ubezpieczeniowy w prawodawstwie polskim oraz wspólnotowym (w:) B. Gnela, R. Szo-
stak, Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Zakamycze 2001, s. 182-187.



równie˝ uwag´, co jest wynikiem tak˝e ró˝nic w systemach krajowych na jak˝e wa˝ki element
koordynacji systemów emerytalnych poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich UE (s. 363 i nn.).
W tym kontekÊcie nale˝a∏oby w przysz∏oÊci zwróciç wi´kszà uwag´ na zagadnienie prawa w∏a-
Êciwego, czemu odpowiednie akty prawne (np. rozporzàdzenie 1408/71 oraz rozporzàdzenie
wykonawcze 574/72), przytaczane w treÊci poÊwi´cajà sporo miejsca, a które to zagadnienie
doczeka∏o si´ tak˝e w literaturze rodzimej odpowiedniej analizy. 11 Tak˝e pod rozwag´ nale˝a-
∏oby wziàç mo˝liwoÊç poszerzenia prowadzonych rozwa˝aƒ w przysz∏oÊci tak˝e o inne seg-
menty europejskiego systemu zabezpieczenia socjalnego, co szerzej ukaza∏oby sens przyj´tych
zasad regulacji.

Zakoƒczenie
Niewàtpliwie, po raz kolejny, nale˝y podkreÊliç kompleksowy charakter recenzowanej pracy,

zarówno co do doboru poruszonej tematyki jak i sposobu prezentacji. Autorzy starali si´
uwzgl´dniç w pracy jak˝e istotne aspekty regulacyjne europejskiego rynku ubezpieczeniowe-
go i z powodzeniem ukazali jego specyfik´, nie stroniàc, co stanowi kolejnà zalet´ recenzowa-
nej pozycji, od ca∏oÊciowej prezentacji funkcjonowania rynków poszczególnych paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej. Nale˝y wyraziç nadziej´, i˝ ta pod wieloma wzgl´dami –
pionierska na polskim rynku wydawniczym – praca stanie si´ tak˝e inspiracjà dla innych au-
torów i na sta∏e wejdzie do kanonu polskiej literatury ubezpieczeniowej.

EEuuggeenniiuusszz  KKoowwaalleewwsskkii, DDaarriiuusszz  FFuucchhss

WÊród wielu publikacji poÊwi´conych w ostatnich latach ubezpieczeniom spo∏ecznym, szcze-
gólnà pozycj´ zajmuje wydana w 2005 roku ksià˝ka Tadeusza Szumlicza – „Ubezpieczenie
Spo∏eczne. Teoria dla praktyki”. Ju˝ sam sposób sformu∏owania tytu∏u pracy (liczba pojedyn-
cza odniesiona do kategorii wiodàcej oraz roz∏o˝enie akcentów w relacji teoria-praktyka)
wskazuje, i˝ czytelnik odnajdzie w niej nie tylko dominujàce w literaturze przedmiotu omó-
wienie rozwiàzaƒ systemowych (prawnych, organizacyjnych, finansowych), ale przede wszyst-
kim prób´ uporzàdkowania wiedzy o ubezpieczeniu spo∏ecznym. Równie˝ lektura treÊci opra-
cowania pozwala wyraziç poglàd, i˝ wpisuje si´ ono w nurt kompleksowych, nasyconych
rozwa˝aniami teoretycznymi uj´ç, które przed laty podejmowali na przyk∏ad Jerzy Piotrowski
w fundamentalnej pracy „Zabezpieczenie spo∏eczne. Problematyka i metody” (Warszawa
1966, KiW) oraz Wac∏aw Szubert w znakomitej ksià˝ce „Ubezpieczenie spo∏eczne. Zarys sys-
temu” (Warszawa 1987, PWN). 

Ksià˝ka ta stanowi naturalnà kontynuacj´ i równoczeÊnie podsumowanie wieloletnich stu-
diów profesora Szumlicza poÊwi´conych poszukiwaniu spo∏ecznych znaczeƒ i aspektów
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11 Dla przyk∏adu: T. Biƒczycka–Majewska, Regu∏y koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego w Êwietle Roz-
porzàdzenia Rady Wspólnoty nr 1408/71 (w:) Prawo zabezpieczenia spo∏ecznego w Europie i Polsce. Wybrane zagad-
nienia, op. cit., s. 23 i nn.

Tadeusz Szumlicz, Ubezpieczenie Spo∏eczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza
Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2005
(dr Maria Gasiƒska)



w ubezpieczeniu jako metodzie zarzàdzania ryzykiem, odkrywaniu roli i miejsca ubezpiecze-
nia w polityce spo∏ecznej oraz ukazywaniu przes∏anek i spo∏eczno-ekonomicznych racji wza-
jemnej koegzystencji ubezpieczeƒ publicznych i prywatnych jako kompleksowej ochrony go-
spodarstwa domowego. 

Autor proponuje wi´c czytelnikowi pog∏´bionà i oryginalnà refleksj´ nad ubezpieczeniem –
kluczowà kategorià wyst´pujàcà w tytule pracy. Spo∏eczny kontekst tej kategorii profesor po-
strzega i przedstawia w trzech wymiarach: 

❑ Ubezpieczenie jest wyjàtkowym urzàdzeniem spo∏ecznym, a zwiàzek wyrazowy „ubezpie-
czenie spo∏eczne” eksponuje w∏aÊnie te spo∏eczne aspekty, do których w teorii ubezpiecze-
nia autor zalicza mi´dzy innymi: zasady tworzenia wspólnot ryzyka, kszta∏towanie Êwia-
domoÊci i przezornoÊci ubezpieczeniowej, znaczenie prewencji ubezpieczeniowej, funkcj´
wychowawczà ubezpieczenia, ustalanie regu∏ zarzàdzania ryzykiem;

❑ OkreÊlenie „ubezpieczenie spo∏eczne” wskazuje, i˝ ubezpieczenie jest szczególnà metodà
zarzàdzania ryzykiem spo∏ecznym, definiowanym tu jako zagro˝enie zdarzeniem, które-
go zaistnienie spowoduje strat´ w posiadanych lub spodziewanych zasobach gospodarstwa
domowego. Istotne w tym uj´ciu jest wzbogacenie tradycyjnego podejÊcia, w którym ryzy-
ko spo∏eczne uto˝samiane jest przede wszystkim ze zdarzeniami i skutkami wyst´pujàcy-
mi w „makroskali”. Autor nie tylko odnosi ryzyko do gospodarstwa domowego jako pod-
miotu ekonomicznego, którego zasoby rzeczowe, pieni´˝ne i ludzkie nara˝one sà na
straty, ale tak˝e poszerza klasyczny katalog ryzyka spo∏ecznego okreÊlony w dokumen-
tach MOP (choroba, macierzyƒstwo, inwalidztwo, Êmierç ˝ywiciela, wypadek przy pracy,
bezrobocie, staroÊç, nag∏e wydatki) o trzy pozycje: ryzyko niedo∏´stwa starczego (niewy-
dolnoÊç czynnoÊciowa wieku starczego), ryzyko nag∏ego braku (utrata mienia), ryzyko
niedostatku (sytuacja ubóstwa, wynikajàca ze skumulowania skutków ryzyk); 

❑ Po trzecie, sformu∏owanie „ubezpieczenie spo∏eczne” oznacza zastosowanie ubezpiecze-
nia w polityce spo∏ecznej, a zw∏aszcza w systemie zabezpieczenia spo∏ecznego. Rozpatru-
jàc specyfik´ ubezpieczenia jako jednej z zasad (metod) zabezpieczenia spo∏ecznego, na tle
zasad (metod) opiekuƒczej i zaopatrzeniowej, autor wyraênie opowiada si´ (równie˝
w ubezpieczeniach spo∏ecznych) za redystrybucjà o charakterze horyzontalnym (mi´dzy
osobami, które nie zosta∏y i zosta∏y dotkni´te ryzykiem) i ograniczeniem redystrybucji
o charakterze wertykalnym (mi´dzy osobami osiàgajàcymi wysokie i niskie dochody, mi´-
dzy osobami o ni˝szym i wy˝szym ryzyku przy ustalaniu zrycza∏towanej sk∏adki) i trak-
tuje redystrybucj´ wertykalnà za w∏aÊciwà i typowà dla finansowania bud˝etowego i cha-
rytatywnego. Na marginesie tego stanowiska nale˝y zwróciç uwag´ na zupe∏nie nowe,
oryginalne i z ca∏à pewnoÊcià s∏uszne podejÊcie autora do êróde∏ finansowania systemu za-
bezpieczenia spo∏ecznego jako atrybutów poszczególnych metod. Otó˝ w opozycji do tra-
dycyjnych, dominujàcych w literaturze przedmiotu uj´ç zweryfikowane zosta∏y poglàdy
na dwa niezwykle istotne (zarówno dla teorii jak i praktyki) zagadnienia. Pierwsze z nich
dotyczy doÊç powszechnego traktowania podatku celowego jako sk∏adki, co w konsekwen-
cji prowadzi do uznawania za ubezpieczeniowe tych rozwiàzaƒ, w których de facto wyst´-
pujà fundusze parapodatkowe. Profesor uwa˝a, i˝ na gruncie polityki spo∏ecznej i zabez-
pieczenia spo∏ecznego zasad´ ubezpieczeniowà nale˝y wy∏àcznie wiàzaç z finansowaniem
stricte sk∏adkowym. Drugi z tych poglàdów, cz´sto zresztà traktowany jako kontrowersyj-
ny, odnosi si´ do êróde∏ finansowania i sposobów organizowania Êwiadczeƒ o charakterze
zaopatrzeniowym i opiekuƒczym. Profesor potwierdza w niniejszej pracy swoje konse-
kwentnie od wielu lat g∏oszone stanowisko, i˝ Êwiadczenia opiekuƒcze powinny byç finan-
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sowane z funduszy charytatywnych pochodzàcych z darowizn. Oznacza to mi´dzy innymi,
i˝ wbrew dotychczasowym opiniom, Êwiadczenia udzielane w ramach pomocy spo∏ecznej
paƒstwa powinny byç traktowane jako realizacja metody zaopatrzeniowej w zabezpiecze-
niu spo∏ecznym. Obserwacja procesów zachodzàcych w paƒstwach, w których z racji za-
mo˝noÊci spo∏eczeƒstwa, a tak˝e korzystnych rozwiàzaƒ podatkowych, Êrodki charyta-
tywne majà znaczàcy udzia∏ w finansowaniu przedsi´wzi´ç o spo∏ecznym znaczeniu,
generalnie potwierdza trafnoÊç tego poglàdu. Mo˝na jednak˝e dyskutowaç z nim na grun-
cie analizy kryteriów rozdzia∏u Êwiadczeƒ. W tradycyjnym bowiem uj´ciu metody zaopa-
trzeniowej uprawnienie to ma charakter prawa obywatelskiego, wobec czego wszelkie
Êwiadczenia realizowane fakultatywnie (a do takich nale˝y obecnie w Polsce wi´kszoÊç
Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej) nie powinny byç zaliczane do przyk∏adów stosowania me-
tody zaopatrzeniowej.

Na tle tak sformu∏owanych g∏ównych za∏o˝eƒ dotyczàcych wiodàcego dla rozprawy zwiàzku
wyrazowego „ubezpieczenie spo∏eczne” nale˝y odnieÊç si´ do kluczowej koncepcji autora, któ-
ra byç mo˝e doprowadzi do radykalnych przewartoÊciowaƒ w powielanych od dziesi´cioleci po-
glàdach na sens, znaczenie i sposoby organizowania i finansowania ubezpieczenia spo∏ecznego.

Warto w tym miejscu podkreÊliç, i˝ prezentowane w ksià˝ce poglàdy mogà przyczyniç si´ do
wyjaÊnienia poj´ç i uporzàdkowania podstawowych klasyfikacji w szeroko poj´tej nauce
o ubezpieczeniu jako metodzie finansowania ryzyka. Otó˝ za∏o˝enie, i˝ gospodarstwo domowe
jako podmiot ekonomiczny korzysta z ochrony ubezpieczeniowej zarówno w formie ubezpie-
czeƒ publicznych (realizowanych w ramach polityki spo∏ecznej, a ÊciÊlej zabezpieczenia spo-
∏ecznego paƒstwa) jak i ubezpieczeƒ prywatnych mo˝na przyjàç jako punkt wyjÊcia dla zbudo-
wania koncepcji. W Êwietle tego za∏o˝enia tradycyjny podzia∏ ubezpieczeƒ na spo∏eczne
i gospodarcze nie uleg∏by zmianie, jednak˝e ca∏kiem innego znaczenia nabra∏yby oba elemen-
ty tej klasyfikacji. 

Ubezpieczenia spo∏eczne nale˝y wi´c, zgodnie z intencjà autora, postrzegaç jako te, które za-
pewniajà ochron´ ubezpieczeniowà gospodarstwom domowym (niezale˝nie od tego, czy wspól-
noty ryzyka sà organizowane przez podmioty prywatne czy publiczne). Takie podejÊcie do
ubezpieczenia spo∏ecznego wydaje si´ w pe∏ni uzasadnione w obliczu zasadniczych przekszta∏-
ceƒ, jakim ulega w ostatnich dziesi´cioleciach (nie tylko zresztà w Polsce i innych krajach
postkomunistycznych, ale tak˝e w krajach „starej Europy„) wizja paƒstwa jako podmiotu po-
lityki spo∏ecznej. Systematyczny proces obni˝ania standardów bezpieczeƒstwa socjalnego, wy-
nikajàcy z ograniczania zobowiàzaƒ zaopatrzeniowych w zabezpieczeniu spo∏ecznym oraz nie-
korzystnych wskaêników zastàpienia straty przez Êwiadczenie, to tylko niektóre
z uwarunkowaƒ poszerzenia pola dla faktycznych rozwiàzaƒ ubezpieczeniowych (zarówno dla
gwarantowanych przez paƒstwo, czyli tych o zasi´gu i znaczeniu bazowym jak i dla tych, któ-
re stanowià rodzaj dobrowolnego doubezpieczenia). 

Z kolei ubezpieczenia gospodarcze zapewniajà ochron´ ubezpieczeniowà podmiotom gospo-
darczym. Ale w tym obszarze równie˝, jak wynika z opracowania, pojawia si´ wiele miejsca dla
refleksji spo∏ecznej, co pozwala na interdyscyplinarne, a wi´c bogatsze postrzeganie ubezpie-
czeƒ, które dotychczas przede wszystkim by∏y traktowane jako urzàdzenie gospodarcze.

Czytelnikom zainteresowanym studiami nad spo∏ecznym wymiarem ubezpieczenia mog´
przy okazji omawiania autorskiej pracy T. Szumlicza goràco zarekomendowaç prac´ zbiorowà
„Spo∏eczne aspekty ubezpieczenia” (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005), która pod je-
go redakcjà naukowà powsta∏a z okazji 10. rocznicy utworzenia w Szkole G∏ównej Handlowej
Katedry Ubezpieczenia Spo∏ecznego. 
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Podzia∏ treÊci recenzowanej ksià˝ki „Ubezpieczenie spo∏eczne. Teoria dla praktyki” odpo-
wiada sugestii zawartej w tytule. Cz´Êç pierwsza zawiera podstawy teoretyczne ubezpiecze-
nia; w drugiej – przedstawiono refleksje teoretyczne nad praktykà ubezpieczenia spo∏ecznego. 

Prezentujàc szeroki teoretyczny kontekst ubezpieczenia, autor nawiàzuje do wczeÊniejszych
swoich rozwa˝aƒ nad modelami polityki spo∏ecznej (T. Szumlicz, „Modele polityki spo∏ecznej”,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994). Modelowe uj´cie polityki spo∏ecznej (interwencji
spo∏ecznej, dystrybucji spo∏ecznej, antycypacji spo∏ecznej) stanowi wst´p do ukazania ubezpie-
czenia jako urzàdzenia charakterystycznego dla dzia∏aƒ antycypacyjnych w polityce spo∏ecz-
nej, wynikajàcych z za∏o˝enia, i˝ zasadne jest kszta∏towanie stosunków spo∏ecznych poprzez
uprzedzanie ryzyk spo∏ecznych. W modelu antycypacji spo∏ecznej podstawowà kategorià kon-
strukcyjnà jest ryzyko spo∏eczne, wyznacznikiem realizacji zasady egalitaryzmu jako jednej
z wartoÊci polityki spo∏ecznej jest równoÊç miar, cel stanowi zapewnienie bezpieczeƒstwa so-
cjalnego, paƒstwo wyst´puje jako animator przezornoÊci zbiorowej i „arbiter”, a êród∏em fi-
nansowania sà fundusze ubezpieczenia spo∏ecznego. Konstatujàc, i˝ we wspó∏czesnej polityce
spo∏ecznej zaczynajà dominowaç dzia∏ania o charakterze antycypacyjnym, a wi´c tak˝e roz-
wiàzania ubezpieczeniowe, autor nie rezygnuje z trudnego i równoczeÊnie wa˝nego dla polity-
ka spo∏ecznego pytania – czy tendencja ta mo˝e zostaç uznana za wyraz post´pu spo∏ecznego,
którego kryteriami wartoÊciujàcymi sà: dobrobyt spo∏eczny, ∏ad spo∏eczny, sprawiedliwoÊç
i równoÊç spo∏eczna oraz demokracja spo∏eczna. 

Teoretyczne podstawy ubezpieczenia spo∏ecznego obejmujà ponadto rozwa˝ania o zarzàdza-
niu ryzykiem spo∏ecznym, interpretacj´ spo∏ecznà schematu ideowego metody ubezpieczenia
oraz identyfikacj´ spo∏ecznych aspektów zastosowania metody ubezpieczenia. 

Drugà cz´Êç ksià˝ki, poÊwi´conà wybranym obszarom i aspektom praktyki ubezpieczenia
spo∏ecznego, otwiera rozdzia∏ ukazujàcy proces reformowania systemu zabezpieczenia spo-
∏ecznego jako istotny komponent transformacji ustrojowej w Polsce. Znajdujemy w nim odnie-
sienia do ekonomicznych i politycznych uwarunkowaƒ planowanych i realizowanych reform
spo∏ecznych, w konfrontacji z realiami Unii Europejskiej. W tym rozdziale na szczególnà uwa-
g´ zas∏uguje fragment zatytu∏owany „przygotowanie do radykalnej reformy”, w którym znaj-
dujemy mi´dzy innymi uwagi odnoszàce si´ do trwajàcej w latach 90. dyskusji nad przysz∏ym
kszta∏tem zabezpieczenia spo∏ecznego. Wydaje si´, i˝ wÊród wielu poruszonych w tym frag-
mencie wàtków, nieco wi´cej miejsca nale˝a∏oby poÊwi´ciç (byç mo˝e w kolejnych opracowa-
niach) zagadnieniom, które autor w cz´Êci teoretycznej okreÊla mianem postulatu „uzasadnia-
nia i wyjaÊniania” w ramach „racjonalizowania” polityki spo∏ecznej jako dzia∏alnoÊci
praktycznej. Cz´sto bowiem zapomina si´ o tym, i˝ polityka spo∏eczna w wymiarze praktycz-
nym jest swego rodzaju umowà spo∏ecznà. Brak nale˝ytego przygotowania obywateli do Êwia-
domego przystàpienia do tej umowy mo˝e spowodowaç powa˝ne problemy realizacyjne (np.
wynikajàce z niezrozumienia istoty reformy systemu emerytalnego, zbyt du˝e oczekiwania
wobec jego bazowej cz´Êci i w konsekwencji nik∏e zainteresowanie dodatkowymi, dobrowolny-
mi zabezpieczeniami lub powstawanie „egzotycznych” pomys∏ów, których przyk∏adem jest
przedstawianie obowiàzku uczestniczenia w OFE jako niezgodnego z konstytucjà itp.), w po-
staci co najmniej zachwiania zaufania spo∏ecznego do wprowadzonych rozwiàzaƒ. 

Na uwag´ zas∏uguje fakt, i˝ w pozosta∏ych rozdzia∏ach tej cz´Êci autor nie ogranicza si´ do
scharakteryzowania „systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych” zgodnie z ustawà z 13 paêdziernika
1998 roku, ale poszerza znacznie zakres analizy. Tak wi´c znajdzie tam czytelnik znakomite,
pog∏´bione, wzbogacone interpretacjami, ocenami, wnioskami i postulatami (równie˝ z teore-
tycznej perspektywy) omówienia zastosowania metody ubezpieczenia w praktyce zabezpiecze-
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nia spo∏ecznego w Polsce, które noszà tytu∏y: „O zatrudnieniu i ubezpieczeniu na wypadek
bezrobocia”, „O zdrowiu i ubezpieczeniu chorobowym”, „O systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych”, „O ubezpieczeniowej konstrukcji zabezpieczenia spo∏ecznego”. T´ cz´Êç opracowania
nale˝y postrzegaç (pomimo skromnej samooceny sformu∏owanej przez autora w zakoƒczeniu,
i˝ jest to „zaledwie teoretyczna refleksja nad tym, co w dziedzinie ubezpieczenia spo∏ecznego
oferuje dzisiejsza praktyka”) jako potwierdzenie s∏usznoÊci poglàdu profesora Szumlicza, i˝
polityka spo∏eczna jest poszukiwaniem (i realizowaniem) odpowiedniej formu∏y uspo∏ecznie-
nia gospodarki, a rolà nauki jest racjonalizowanie, czyli usprawnianie, uzasadnianie i wyja-
Ênianie polityki spo∏ecznej jako dzia∏alnoÊci praktycznej. 

W podsumowaniu powy˝szych uwag stwierdzam, i˝ ksià˝ka Tadeusza Szumlicza „Ubezpie-
czenie spo∏eczne. Teoria dla praktyki” nale˝y do wybitnych, fundamentelnych opracowaƒ
z zakresu nie tylko ubezpieczenia spo∏ecznego, ale tak˝e szeroko poj´tej polityki spo∏ecznej
oraz nauki o ubezpieczeniu (jako metodzie zarzàdzania ryzykiem i finansami gospodarstwa
domowego). Ten mi´dzydyscyplinarny wymiar uzyska∏ autor dzi´ki pog∏´bionej analizie bli˝-
szego i dalszego „otoczenia” ubezpieczeƒ spo∏ecznych, konsekwentnemu poszukiwaniu spo-
∏ecznych akcentów w metodzie ubezpieczenia i ogromnej erudycji pozwalajàcej poruszaç si´
swobodnie w gàszczu skomplikowanych i nie∏atwych zagadnieƒ (zwraca uwag´ bardzo obszer-
na, liczàca ponad 260 pozycji lista bibliograficzna). Ksià˝ka stanowi spójny i jasny, równie˝
dzi´ki starannej formie prezentacji (bardzo dobra, podporzàdkowana przyj´tej metodzie, lo-
giczna konstrukcja pracy, w∏aÊciwy uk∏ad i podzia∏ treÊci, dba∏oÊç o precyzj´ i jednoznacznoÊç
w odniesieniu do stosowanych poj´ç i kategorii), wyk∏ad oryginalnej koncepcji autora, której
z pewnoÊcià mo˝na nadaç rang´ nowej „szko∏y” ubezpieczenia spo∏ecznego. Fakt, i˝ wiele z po-
glàdów wspó∏tworzàcych t´ koncepcj´ wywo∏uje kontrowersje i bywa przedmiotem dyskusji
potwierdza nowatorski charakter pracy na tle klasycznych (i cz´sto nieprzystajàcych do real-
nych procesów) teoretycznych konstrukcji i przedstawieƒ rozwiàzaƒ praktycznych. Mo˝na
wi´c skonstatowaç, i˝ mamy do czynienia z pracà o szczególnym znaczeniu, nie tylko porzàd-
kujàcà dotychczasowà wiedz´ na temat ubezpieczenia i systemów ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
ale tak˝e i przede wszystkim inicjujàcà dalszy jej rozwój.

MMaarriiaa  GGaassiiƒƒsskkaa

Recenzowane opracowanie jest pozycjà szczególnà, napisanà w niewyst´pujàcej dotychczas
na naszym rynku wydawniczym formule. Szczególnie interesujàce jest zawarte w opracowa-
niu niepublikowane, a tym samym powszechnie do tej pory naieznane orzecznictwo zw∏aszcza
Sàdu Najwy˝szego, na podstawie którego autor prezentuje problematyk´ odpowiedzialnoÊci
odszkodowawczej i powiàzanych z nià ubezpieczeƒ komunikacyjnych. Autorem opracowania –
czemu zapewne zawdzi´czamy t´ formu∏´ – jest znany w Êrodowisku ubezpieczeniowym s´-
dzia Sàdu Najwy˝szego, prawnik cywilista Gerard Bieniek, od szeregu lat zajmujàcy si´ pro-
blematykà odszkodowawczà zwiàzanà z ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

Ksià˝k´ rozpoczyna omówienie zasad odpowiedzialnoÊci cywilnej za wypadki drogowe gdzie
autor przypomina, a zarazem szczegó∏owo analizuje poj´cia wypadku drogowego oraz b´dàce
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z nim w Êcis∏ym zwiàzku poj´cie pojazdu mechanicznego. Nast´pnie omawia odpowiedzialnoÊç
na zasadzie ryzyka, jako podstawowy rodzaj odpowiedzialnoÊci za wypadki drogowe, szczegó-
∏owo wskazujàc i analizujàc przes∏anki (egzoneracyjne) zwalniajàce z niej co do zasady jak: si-
∏a wy˝sza, wy∏àczna wina osoby trzeciej, wy∏àczna wina poszkodowanego. Autor zwraca szcze-
gólnà uwag´ na wyst´pujàce w praktyce sàdowej wàtpliwoÊci dotyczàce poj´cia wy∏àcznoÊci
winy, zarówno poszkodowanego jak i osoby trzeciej. W kolejnym podrozdziale omawia prze-
s∏anki odpowiedzialnoÊci, tj. powstanie szkody na skutek ruchu mechanicznego Êrodka komu-
nikacji oraz zwiàzek przyczynowy pomi´dzy szkodà a ruchem pojazdu, któremu to poj´ciu po-
Êwi´ca wi´cej uwagi – wskazujàc m.in. na jego wyk∏adni´ rozszerzajàcà.

Nast´pnie omówione zosta∏y wyjàtkowe przypadki odpowiedzialnoÊci cywilnej na zasadzie
winy tj. w razie zderzenia si´ dwóch pojazdów mechanicznych oraz przy tzw. przewozie
z grzecznoÊci. Na koniec szeroko omówiono kràg podmiotów, które ponoszà odpowiedzialnoÊç
cywilnà za wypadki drogowe.

Rozdzia∏ drugi poÊwi´cony jest omówieniu ubezpieczeƒ komunikacyjnych. Nieco mylàcy jest
jego tytu∏ gdy˝ wskazane jest w nim wy∏àcznie ubezpieczenie OC, a rozdzia∏ faktycznie doty-
czy tak˝e dwóch innych powszechnie wyst´pujàcych na polskim rynku ubezpieczeƒ komuni-
kacyjnych. Chodzi o ubezpieczenie nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków kierowcy i pasa˝e-
rów pojazdu mechanicznego (NNW) oraz ubezpieczenie samego pojazdu autocasco (AC).
W pierwszej cz´Êci rozdzia∏u dotyczàcej ubezpieczenia OC autor skupia si´ na obowiàzku za-
warcia umowy, podmiotach zobowiàzanych do jej zawarcia, kontroli spe∏nienia obowiàzku
oraz modyfikacjach uregulowaƒ dotyczàcych ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej jak
przyk∏adowo okreÊlenie wysokoÊci sum gwarancyjnych. W tej cz´Êci omawia tak˝e okres trwa-
nia umowy, katalog pojazdów obj´tych regulacjà, okreÊlenie momentu czasowego, w którym
nast´puje obowiàzek zawarcia kolejnej umowy oraz jej form´. Nast´pnie wskazuje na okres
odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ omawiajàc jednoczeÊnie szczegó∏owe kwestie zwiàza-
ne ze sk∏adkà przy tym ubezpieczeniu a tak˝e automatyzm zawarcia nast´pnej umowy i prze-
niesienia na nabywc´ pojazdu praw i obowiàzków z niej wynikajàcych. Kolejno omawiajàc
kwestie zwiàzane z rozwiàzaniem umowy autor szczególnie skupia si´ na obowiàzkach obu
stron umowy ubezpieczenia. W pierwszej kolejnoÊci prezentuje obowiàzki zak∏adu ubezpie-
czeƒ wskazujàc na podstawowy obowiàzek zap∏aty odszkodowania za szkody wyrzàdzone oso-
bom trzecim a nast´pnie obowiàzek udost´pnienia informacji i dokumentów, które mia∏y
wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoÊci zak∏adu i wysokoÊç odszkodowania, obowiàzek termi-
nowego wyp∏acenia odszkodowania oraz obowiàzek zwrotu sk∏adki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia w okreÊlonych przepisami przypadkach. W dalszej cz´Êci ukazuje zakres obo-
wiàzków drugiej strony umowy rozpoczynajàc od pierwszoplanowego obowiàzku jakim jest za-
warcie umowy i zap∏ata sk∏adki, a nast´pnie zwracajàc uwag´ czytelników na szczegó∏owo opi-
sane obowiàzki wynikajàce z art. 16 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG i PBUK,
które pojawiajà si´ w razie zaistnienia zdarzenia obj´tego ubezpieczeniem obowiàzkowym,
oraz obowiàzek poinformowania o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego. Na-
st´pnie autor wskazuje na zasady odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ z tytu∏u ubezpiecze-
nia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ze wskazaniem na pochodnoÊç odpowiedzialnoÊci
zak∏adu w stosunku do odpowiedzialnoÊci posiadacza lub kierujàcego pojazdem. Ponadto sy-
gnalizuje zakres odpowiedzialnoÊci zak∏adu w odniesieniu do posiadaczy okreÊlonych w prze-
pisach katalogu pojazdów, i to w stosunku do szkód wyrzàdzonych w zwiàzku z szerzej rozu-
mianym ni˝ potocznym rozumieniu tego s∏owa, ruchem pojazdu. Dalsze podrozdzia∏y majà
podobnà struktur´ przedstawiajàc standardowe warunki ubezpieczenia (o.w.u.) nast´pstw
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nieszcz´Êliwych wypadków i autocasco tj. przedmiot i zakres umowy ubezpieczenia, standar-
dowo spotykany katalog wy∏àczeƒ ochrony ubezpieczeniowej oraz ustalenie i wyp∏at´ Êwiad-
czeƒ i odszkodowania z w/w ubezpieczeƒ. Analizujàc ubezpieczenie autocasco autor zwraca
dodatkowo uwag´ na kwesti´ zawarcia umowy. 

Pewnà, niewielkà zresztà luk´ opracowania stanowi pomini´cie w tym rozdziale problema-
tyki ubezpieczeƒ uzupe∏niajàcych i pomocniczych w stosunku do ubezpieczeƒ komunikacyj-
nych sensu stricte jak assistance komunikacyjne oraz ochrony prawnej (legal protection) co-
raz szerzej wyst´pujàcych na polskim rynku. 

Szczególnie interesujàcy dla praktyków jest trzeci rozdzia∏ tej pracy, poÊwi´cony wynagradza-
niu szkód powsta∏ych na skutek wypadków drogowych, który rozpoczyna okreÊlenie poj´cia
szkody, jej podzia∏u na szkod´ majàtkowà i niematerialnà, strat´ rzeczywistà (damnum emer-
gens) i utracone korzyÊci (lucrum cessans), rozró˝nieniu szkody na osobowe i majàtkowe.
W rozdziale tym autor prezentuje problematyk´ wynagrodzenia szkody na osobie, omawiajàc
kolejno zadoÊçuczynienie – jednoczeÊnie wskazujàc na jego wyjàtkowoÊç i fakultatywnoÊç,
a tak˝e zwiàzanie z re˝imem odpowiedzialnoÊci deliktowej oraz co jest szczególnie cenne, pre-
zentuje orzecznictwo ukazujàce kryteria majàce wp∏yw na jego wysokoÊç które wypracowa∏a ju-
dykatura, zw∏aszcza Sàdu Najwy˝szego. Nast´pnie omawia obowiàzki odszkodowawcze wobec
najbli˝szych cz∏onków rodziny zmar∏ego – stosowne odszkodowanie w sytuacji znacznego po-
gorszenia sytuacji ˝yciowej, wskazujàc przes∏anki warunkujàce jego przyznanie, kràg osób
uprawnionych do odszkodowania, korelacje stosowania odszkodowania z innymi Êwiadczenia-
mi. Nast´pnie zaprezentowana zosta∏a problematyka rent; przes∏anki które muszà byç spe∏nio-
ne dla skutecznoÊci roszczenia rentowego tj. ca∏kowita lub cz´Êciowa utrata przez poszkodowa-
nego zdolnoÊci do pracy zarobkowej, zwi´kszenie si´ potrzeb poszkodowanego, zmniejszenie si´
jego perspektyw na przysz∏oÊç, szczegó∏owo wskazujàc na dwa wyjàtkowe przypadki: osób
w podesz∏ym wieku i ma∏oletnich. T´ cz´Êç rozdzia∏u koƒczy omówieniem zwrotu kosztów
zwiàzanych z wypadkiem wraz ze wskazaniem przyk∏adowego orzecznictwa. Kolejne podroz-
dzia∏y autor poÊwi´ca wynagrodzeniu szkód wyrzàdzonych w mieniu wskazujàc i przypomina-
jàc zasady ogólne, tj. zasad´ pe∏nego odszkodowania, czyli ca∏kowitej kompensaty powsta∏ego
uszczerbku. Nast´pnie odnosi si´ do problematyki uwzgl´dniania w odszkodowaniu podatku od
towarów i us∏ug (VATu), niezb´dnych kosztów naprawy, kosztów ekonomicznie uzasadnionych,
amortyzacji cz´Êci potrzebnych do naprawy, tzw. szkody ca∏kowitej, utraty wartoÊci handlowej,
uwzgl´dnieniu w odszkodowaniu kosztów opinii rzeczoznawcy (bieg∏ego). Na koniec rozdzia∏u
wskazuje czynniki wp∏ywajàce na ustalenie wysokoÊci odszkodowania takie jak: przyczynienie
si´ poszkodowanego do wyrzàdzenia szkody, zaliczenie na poczet odszkodowania utraconych
korzyÊci, miarkowanie wysokoÊci odszkodowania oraz kwestie zwiàzane z ograniczeniem odpo-
wiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ z uwagi na wysokoÊç sumy gwarancyjnej. Rozdzia∏ koƒczy
omówienie kwestii obowiàzku naprawienia szkody w post´powaniu karnym. Z wielkim po˝yt-
kiem dla ujednolicenia procedur i zamkni´cia szeregu do tej pory kontrowersyjnych tematów
rozdzia∏ ten powinien zostaç szeroko wykorzystany przez zak∏ady ubezpieczeƒ w bie˝àcej pra-
cy pionów likwidacyjnych, pomocy prawnej, a tak˝e nowelizacjach procedur likwidacyjnych.
W tym miejscu chodzi o kontrowersyjne i niezgodne ze wskazywanà przez autora linià orzecz-
nictwa problemy wyst´pujàce w praktyce niektórych zak∏adów ubezpieczeƒ z zakresu amorty-
zacji cz´Êci, szkody ca∏kowitej, VATu oraz szeregu innych kwestii.

Rozdzia∏ czwarty opracowania poÊwi´cony jest dochodzeniu roszczeƒ na ró˝nych etapach
poczàwszy od post´powania likwidacyjnego, poprzez post´powanie sàdowe, kierowanie rosz-
czeƒ regresowych przez zak∏ady ubezpieczeƒ, dochodzeniu roszczeƒ wobec UFG i PBUK,
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a tak˝e na problematyce przedawnienia roszczeƒ. W post´powaniu likwidacyjnym Autor
zwraca szczególnà uwag´ na obowiàzki osoby uczestniczàcej w wypadku, szeroko sygnalizujàc
kwestie zwiàzane z terminowoÊcià likwidacji szkody. W post´powaniu sàdowym przypomina
o wyst´pujàcej mo˝liwoÊci kierowania roszczeƒ zarówno do zak∏adu ubezpieczeƒ jaki i same-
go sprawcy (actio directa). Prezentujàc problematyk´ post´powania (roszczenia) regresowego
skupia si´ na przes∏ankach warunkujàcych jego skutecznoÊç.

Opracowanie koƒczà zamieszczone w aneksie teksty êród∏owe, tekst ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG i PBUK oraz standardowe warunki stosowa-
ne przez PZU S.A. jak te˝ pozosta∏ych, omawianych w opracowaniu ubezpieczeƒ komunika-
cyjnych tj. nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków (NNW) i autocasco (AC). Stanowi to bardzo
praktyczne rozwiàzanie u∏atwiajàce korzystanie z ksià˝ki, jak równie˝ bie˝àce zastosowanie
zawartych w niej ustaleƒ.

Ca∏oÊç opracowania przedstawiona jest w wyjàtkowo przyst´pny sposób, stanowiàc przydat-
ne w rozwiàzywaniu bie˝àcych problemów merytoryczne wsparcie, szczególnie dla praktyków
– ubezpieczeniowców, pracowników pionów likwidacyjnych, prawników opiniujàcych rozstrzy-
gni´cia w post´powaniach likwidacyjnych czy te˝ reprezentujàcych zak∏ady ubezpieczeƒ w po-
st´powaniach sàdowych. Niewàtpliwie b´dzie równie˝ nieocenionà pomocà dla reprezentujà-
cych poszkodowanych adwokatów i radców prawnych, szeregu instytucji i organizacji
konsumenckich jak równie˝ firm specjalizujàcych si´ w dochodzeniu roszczeƒ odszkodowaw-
czych od zak∏adów ubezpieczeƒ. 

Wydaje si´ tak˝e, ˝e pozycja ta b´dzie odgrywa∏a znaczàcà rol´ w orzecznictwie sàdów ni˝-
szej instancji gdzie rozstrzygana jest wi´kszoÊç sporów z tego zakresu, a znajomoÊç trudnej
problematyki ubezpieczeniowej jest zró˝nicowana, co wp∏ywa – niezale˝nie od fundamental-
nego prawa sàdu do swobodnej oceny dowodów, a w kontekÊcie obowiàzujàcego prawa – do
nadmiernego niekiedy zró˝nicowania orzecznictwa. W rezultacie powinno to spowodowaç ko-
rzystne dla ca∏ego rynku ubezpieczeniowego, uporzàdkowanie szeregu rozbie˝noÊci w stoso-
waniu prawa. Z powy˝szych wzgl´dów mo˝na równie˝ mieç nadziej´, ˝e opracowanie wp∏ynie
na zaniechanie stosowania niew∏aÊciwych, a zarazem niezgodnych z ugruntowanà linià
orzecznictwa SN praktyk przez niektóre zak∏ady ubezpieczeƒ. Idealnym dla jednolitego
ukszta∏towania praktyki by∏aby konfrontacja treÊci i orzecznictwa zawartych w opracowaniu
z obowiàzujàcymi w zak∏adach ubezpieczeƒ procedurami likwidacyjnymi, a nast´pnie ich ak-
tualizacja z udzia∏em pionów prawnych ubezpieczycieli. 

Prócz walorów praktycznych opracowanie spe∏nia oczywiÊcie wa˝nà rol´ edukacyjnà szcze-
gólnie wobec m∏odszego pokolenia prawników zainteresowanych problematykà odszkodowaw-
czà i jej ubezpieczeniowà nadbudowà. 

Wyeksponowanie aspektów wa˝nych dla praktyki i edukacji nie oznacza, aby wartoÊç oma-
wianej pozycji ogranicza∏a si´ do tych p∏aszczyzn. 

Ksià˝ka Gerarda Bieƒka odznacza si´ równie˝, a raczej – przede wszystkim – wysokim pozio-
mem naukowym. TreÊci w niej zawarte wynikajà zarówno z wczeÊniejszych ustaleƒ obecnych
w polskiej literaturze naukowej jak równie˝ z ich adaptacji i twórczego wzbogacenia wynikajàcego
zarówno z analizy przepisów prawnych jak i praktyki. Tak wi´c i w tym zakresie stanowi istotne
wzbogacenie polskiej literatury przedmiotu, która – w zakresie ubezpieczeƒ komunikacyjnych –
nie jest zbyt imponujàca, zw∏aszcza w odniesieniu do opracowaƒ o charakterze monograficznym.

AAlleekkssaannddeerr  DDaasszzeewwsskkii
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WejÊcie w ˝ycie tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych (z dnia 22 maja 2003 r., DzU z dnia
16 lipca 2003 r. nr 124): o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych, o poÊrednictwie ubezpieczeniowym, o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych, wprowadzajàcego zasadnicze zmiany w prawie ubezpieczeƒ go-
spodarczych oraz nowelizacja kodeksowych regulacji w zakresie umowy ubezpieczenia zrodzi-
∏y potrzeb´ szerszego ich omówienia oraz przedstawienia praktycznych problemów zwiàza-
nych ze stosowaniem nowych przepisów prawa.

Wynikiem tego sà wydane dotychczas komentarze do tych ustaw (Przewalska K., Orlicki M.,
„Nowe prawo ubezpieczeƒ gospodarczych. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych. Kodeks cywilny
po zmianach. Wprowadzenie”, Kowalewski E., Sangowski T., „Prawo ubezpieczeƒ gospodar-
czych. Komentarz”, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004.; Czerwiƒska K., Il-
nicki M.P., Kowalski W.J., „Nowe prawo ubezpieczeniowe. Komentarz”, Twigger, Warszawa
2003, Rogowski S. – red., Maliszewska M., Woliƒska B., Daszewski A., Potrzeszcz R., „Prawo
ubezpieczeƒ. Ustawy z komentarzem”, Poltext, Warszawa 2004, Brodecki Z., Serwach M. 
– red., „Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych – komentarz”, Kantor Wydawniczy Zakamycze,
Kraków 2005).

Chcia∏abym krótko zaprezentowaç ostatnie z wymienionych opracowaƒ przygotowane przez
pracowników naukowych ró˝nych uczelni oraz wybitnych praktyków, pod redakcjà prof. dr.
hab. Zdzis∏awa Brodeckiego z Uniwersytetu Gdaƒskiego oraz dr Ma∏gorzaty Serwach z Uni-
wersytetu ¸ódzkiego. 

Komentarz stanowi kompendium wiedzy na temat najnowszych zmian wprowadzonych do
szeroko ujmowanego prawa ubezpieczeƒ gospodarczych oraz proponowanych nowelizacji. Au-
torzy czerpià te˝ z pozosta∏ych, wczeÊniej przygotowanych komentarzy.

W ksià˝ce znajdujemy porównanie dotychczasowych i nowych regulacji prawnych, jak rów-
nie˝ rodzimych rozwiàzaƒ z rozwiàzaniami prawa Unii Europejskiej. Ka˝dy z autorów stara
si´ odnieÊç do kwestii spójnoÊci polskiego ustawodawstwa z regulacjami unijnymi. Bardzo
wartoÊciowe jest to, ˝e ka˝dy z przepisów zosta∏ poddany dog∏´bnej analizie, dotyczy to
w szczególnoÊci komentarzy do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz ustawy o ubez-
pieczeniach obowiàzkowych, UFG i PBUK. Autorzy odnoszà poszczególne regulacje do wcze-
Êniej funkcjonujàcych rozwiàzaƒ, prezentujà poglàdy innych przedstawicieli nauki oraz prak-
tyków prawa ubezpieczeniowego. Pozwala to na lepsze zrozumienie intencji ustawodawcy.

Komentarz otwiera omówienie najobszerniejszej z ustaw, a mianowicie ustawy o dzia∏alno-
Êci ubezpieczeniowej, regulujàcej poszczególne p∏aszczyzny wykonywania dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej, szeroko przedstawiajàc problematyk´ zwiàzanà z istotnym rozszerzeniem mo˝-
liwoÊci wykonywania dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w ramach swobody Êwiadczenia us∏ug.
Szczegó∏owo przeanalizowane zosta∏y równie˝ wprowadzone tà ustawà zmiany przepisów ko-
deksu cywilnego regulujàce umow´ ubezpieczenia. PodkreÊlona zosta∏a przede wszystkim
istotna rola tych zmian. Bardzo interesujàce sà rozwa˝ania na temat problematyki ochrony
konsumenta w ubezpieczeniach w kontekÊcie przepisu art. 384 § 5 k.c. oraz charakteru praw-
nego ogólnych warunków ubezpieczenia oraz wymogów w zakresie ich treÊci. 

Wnikliwie i obszernie omówione zosta∏y nast´pnie przepisy ustawy o ubezpieczeniach obo-
wiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

161ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 1

Zdzis∏aw Brodecki, Ma∏gorzata Serwach (red.), Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych. Komen-
tarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.
(Anna Dàbrowska)



Komunikacyjnych, przedstawiajàc wartoÊciowe uwagi dotyczàce licznych wàtpliwoÊci inter-
pretacyjnych. Autorzy zwracajà uwag´, ˝e o wprowadzeniu wielu nowych przepisów zdecydo-
wa∏y dyrektywy Unii Europejskiej, w szczególnoÊci czterech dyrektyw regulujàcych obowiàz-
kowe ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Komentarz przybli˝a podstawy wprowadzenia szeregu nowych poj´ç i definicji do ustawy. Za-
wiera te˝ omówienie problemów dotyczàcych, m.in. mechanizmu zawierania, odnawiania oraz
rozwiàzywania umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych.

Nast´pnie prezentowane sà przepisy ustawy o poÊrednictwie ubezpieczeniowym, zawierajà-
cej regulacje wdra˝ajàce podstawowe za∏o˝enia dyrektywy 2002/92/WE z dnia 9 grudnia 2002r.
w sprawie poÊrednictwa ubezpieczeniowego. Jedynie w tej cz´Êci komentarza brakuje nieco
rozwini´cia pewnych istotnych dla poÊredników tematów.

Ostatnià z przedstawionych w Komentarzu ustaw jest ustawa o nadzorze ubezpieczenio-
wym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. Autor komentarza do tej ustawy zwra-
ca mi´dzy innymi uwag´ na odmiennoÊç regulacji dotyczàcych dwóch instytucji prawnych, ja-
kimi sà nadzór ubezpieczeniowy i emerytalny oraz Rzecznik Ubezpieczonych, podkreÊlajàc
zmiany, jakie wprowadzi∏a ustawa w zakresie zadaƒ tych instytucji.

Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà znajdujàce si´ na koƒcu Komentarza rozdzia∏y poÊwi´cone
zagadnieniom: europejskiego prawa ubezpieczeƒ, konstrukcji umowy ubezpieczenia w Unii
Europejskiej oraz w∏aÊciwoÊci sàdowej w zakresie ubezpieczeƒ gospodarczych zgodnie z roz-
porzàdzeniem Rady (WE) nr 44/2001 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ
w sprawach cywilnych i handlowych. 

Prezentacja problematyki europejskiego prawa ubezpieczeniowego pozwala na pe∏niejsze
poznanie rozwiàzaƒ przyj´tych w naszym systemie prawnym. Omawiajàc t´ problematyk´ au-
torzy rozpoczynajà od wskazania postanowieƒ Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europej-
skà majàcych znaczenie dla kwestii ubezpieczeniowych. W szczególnoÊci chodzi tutaj o prze-
pisy ustanawiajàce podstawowe swobody: wolnoÊç przedsi´biorczoÊci, wolnoÊç Êwiadczenia
us∏ug, wolnoÊç przep∏ywu osób oraz wolnoÊç przep∏ywu kapita∏u i p∏atnoÊci. 

Kolejnym zagadnieniem jest prawo ubezpieczeƒ w Êwietle prawa konkurencji dotyczàcego
tak˝e dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Autorzy przedstawiajà nam podstawowe regulacje unij-
ne tworzàce szczególne regu∏y konkurencji w sektorze ubezpieczeƒ. Zaprezentowane zosta∏y
równie˝ etapy kszta∏towania jednolitego rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej (przed-
stawienie kolejnych Dyrektyw) oraz wypracowane rozwiàzania w zakresie podejmowania
dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej na terenie Wspólnoty.

W podobny sposób przedstawione zosta∏o prawo poÊrednictwa ubezpieczeniowego. PoÊrednic-
two ubezpieczeniowe jako najpopularniejsza i najbardziej rozwini´ta forma dystrybucji poÊredniej
produktów ubezpieczeniowych wymaga∏o uj´cia w ramy prawne. Podlega ono w poszczególnych
paƒstwach cz∏onkowskich ró˝norodnym i specyficznym dla danego rynku unormowaniom. Sta∏o
si´ wi´c oczywiste, i˝ dla realizacji ustanowionej zasady swobody prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej oraz swobody Êwiadczenia us∏ug niezb´dne jest uporzàdkowanie tej dzia∏alnoÊci, a w tym
klasyfikacja podmiotów zajmujàcych si´ poÊrednictwem ubezpieczeniowym, okreÊlenie kwalifika-
cji zawodowych oraz zabezpieczeƒ finansowych, jak równie˝ prowadzenie rejestru poÊredników
ubezpieczeniowych. Krótko zosta∏y tak˝e omówione regulacje unijne dotyczàce reasekuracji.

Ksià˝ka adresowana jest przede wszystkim do praktyków, radców prawnych i adwokatów
oraz pracowników zak∏adów ubezpieczeƒ. W swej treÊci zawiera zarówno poglàdy doktryny na
poszczególne sporne tematy, jak i stanowisko orzecznictwa, wskazuje na wypracowanà prak-
tyk´ oraz doÊwiadczenia polskich i zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ.
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Omawiany komentarz spe∏nia przede wszystkim funkcj´ przewodnika po przepisach pol-
skiego i unijnego prawa ubezpieczeniowego. PodkreÊliç nale˝y jego wyjàtkowà u˝ytecznoÊç dla
praktyków. Pojawienie si´ tego opracowania na rynku wydawniczym nale˝y przyjàç z zadowo-
leniem. Opracowanie b´dàce niejednym komentarzem do ustaw ubezpieczeniowych wzbogaca
niewàtpliwie polskà literatur´ ubezpieczeniowà.

AAnnnnaa  DDààbbrroowwsskkaa

NowoÊci wydawnicze

Prezentujemy publikacje z zakresu problematyki ubezpieczeniowej, które ukaza∏y si´ na
prze∏omie roku 2005/2006

1. Ewa Nowiƒska, Piotr Cybula (red.), Autorzy: Jakub Biernat, Marcin Czepelak, Katarzy-
na Gajda, Katarzyna Grzybczyk, Marek Ha∏dyszewski, Monika Jagielska, S∏awomir Ka-
roluk, Marcin Orlicki, Sybilla Stanis∏awska-Kloc, Emilia Wieczorek, Aneta Wiewiórska-
-Domagalska, Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Kantor Wydawniczy Za-
kamycze, Kraków 2005

2. Jakub Pokrzywniak, Broker ubezpieczeniowy – ubezpieczajàcy – ubezpieczyciel. Stosun-
ki zobowiàzaniowe, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Poznaƒ 2005, wyd.1

3. Dariusz Fuchs, Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak, Ubezpieczenie OC posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006, wyd. 1 (pozycja uka-
˝e si´ we wrzeÊniu 2006)

4. Edward Gniewek (red.), Autorzy: Beata Burian, Andrzej Cisek, Wojciech Dubis, Jacek Go-
∏aczyƒski, Julian Jezioro, Józef Kremis, Piotr Machnikowski, Józef Nadler, Jerzy Strze-
biƒczyk, Krzysztof Zagrobelny, Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006,
wyd. 2

5. Inetta J´drasik-Jankowska, Poj´cie i konstrukcje prawne ubezpieczenia spo∏ecznego, T. I,
T. II Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005

6. Eugeniusz Kowalewski, Dariusz Fuchs, W∏adys∏aw Mogilski, Ma∏gorzata Serwach, Prawo
ubezpieczeƒ gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Toruƒ 2006

7. Stanis∏aw Rogowski (red.), Autorzy: Aleksander Daszewski, Anna Dàbrowska, Mariusz
Wichrowski, Bo˝ena Woliƒska, Tomasz Wróblewski, Ubezpieczenia komunikacyjne, Po-
ltext, Warszawa 2006, wyd. 1
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Peter Hinchliffe

Prezentacja

IV. ANEKS
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DDyypplloomm  „„ZZaass∏∏uu˝̋oonnyy  ddllaa  kkoonnssuummeennttóóww  uuss∏∏uugg  uubbeezzppiieecczzeenniioowwyycchh””

Dyplom honorowy „Zas∏u˝ony dla ochrony konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych” dla prof.
dr hab. Tadeusza Sangowskiego wybitnego uczonego, wieloletniego wspó∏pracownika Urz´du
Rzecznika Ubezpieczonych.

Dyplom „Zas∏u˝ony dla konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych” otrzymali:
EEll˝̋bbiieettaa  PPoo∏∏cczzyyƒƒsskkaa, Prezes Klubu Federacji Konsumentów w Poznaniu, cz∏onek Rady Ubez-
pieczonych
doc. dr RRyysszzaarrdd  ZZeellwwiiaaƒƒsskkii, Dyrektor Zespo∏u Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych
i Ochrony Praw Konsumenta w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
AAlleekkssaannddeerr  BBeennttkkoowwsskkii, Pose∏ i Senator Rzeczpospolitej Polskiej
prof. dr hab. EEuuggeenniiuusszz  KKoowwaalleewwsskkii Kierownik Zak∏adu Prawa Ubezpieczeniowego w Kate-
drze Prawa Cywilnego i Mi´dzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Uniwersytetu Miko∏aja
Kopernika w Toruniu 
prof. dr hab. JJeerrzzyy  ¸̧aaƒƒccuucckkii – redaktor naczelny kwartalnika „Prawo Asekuracyjne”
KKaattaarrzzyynnaa  PPrrzzeewwaallsskkaa, z-ca dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych w Minister-
stwie Finansów
AAnnnnaa  FFiilleekk, Pose∏ na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
EEwwaa  TToommaasszzeewwsskkaa, Cz∏onek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç”, Senator, Cz∏o-
nek Rady Ubezpieczonych
prof. dr hab. TTaaddeeuusszz  SSzzuummlliicczz – kierownik Katedry Ubezpieczenia Spo∏ecznego Szko∏y G∏ów-
nej Handlowej w Warszawie
prof. dr hab. JJaann  MMoonnkkiieewwiicczz, Przewodniczàcy Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych
KKrryyssttyynnaa  KKrraawwcczzyykk, Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych

WWyyrróó˝̋nniieenniiaa  RRzzeecczznniikkaa  UUbbeezzppiieecczzoonnyycchh  ii FFuunnddaaccjjii  EEdduukkaaccjjii  UUbbeezzppiieecczzeenniioowweejj  „„zzaa  sszzcczzeeggóóll--
nnee  zzaass∏∏uuggii  ww ppooddeejjmmoowwaanniiuu  pprroobblleemmaattyykkii  uubbeezzppiieecczzeenniioowweejj””
Redakcja dziennika „Rzeczpospolita”
Redakcja „Gazety Prawnej”
Redakcja kwartalnika „Prawo Asekuracyjne”
Redakcja miesi´cznika „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja”
Redakcja „Gazety Ubezpieczeniowej”
Redakcja AktualnoÊci „Radio Kierowców” programu I Polskiego 
Radia S.A. 
Redakcja Telewizji TV 4, Informatora Prawnego, Magazynu Gazety Prawnej 
Redakcja Publicystyki TVP 3 Regionalna 

Wyró˝nienie Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej dla redaktor
naczelnej „Gazety Ubezpieczeniowej” dr BBoo˝̋eennyy  MM..  DDoo∏∏´́ggoowwsskkiieejj--WWyyssoocckkiieejj za szczególne za-
s∏ugi w kreowaniu modelu informacji i edukacji ubezpieczeniowej

Wyró˝nienie Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej dla redaktor
AAnnnnyy  AArrwwaanniittii--SSiieerraaƒƒsskkiieejj za podejmowanie problematyki ubezpieczeniowej i zas∏ugi w sze-
rzeniu edukacji ubezpieczeniowej 
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WWyyrróó˝̋nniieenniiaa  RRzzeecczznniikkaa  UUbbeezzppiieecczzoonnyycchh  ii FFuunnddaaccjjii  EEdduukkaaccjjii  UUbbeezzppiieecczzeenniioowweejj  „„zzaa  wwssppiieerraa--
nniiee  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  ww ssffeerrzzee  eedduukkaaccjjii  uubbeezzppiieecczzeenniioowweejj””

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych 
ASPECTA ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 
FinLife Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A. 
Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie ING Nationale- Nederlanden Polska S.A.
Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. 
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 
Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A. 
HDI SAMOPOMOC Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 
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