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I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ewa Wójtowicz

Kontrola klauzul abuzywnych w prawie francuskim na przykładzie 
umowy ubezpieczenia1

1. Geneza ochrony konsumenta oraz zwalczania klauzul abuzywnych we Francji
W prawie francuskim problematyka ochrony konsumenta ma dłuższą historię niż w Polsce2. 

Pod wpływem prawa tworzonego przez instytucje Unii Europejskiej regulacje francuskie także 
podlegały zmianom, jednak mimo znacznego zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich, 
rozwiązania francuskie zachowały pewną oryginalność. 

Prawo konsumenckie ma na celu zrównoważenie relacji pomiędzy profesjonalistami a konsu-
mentami, nakładając na profesjonalistów obowiązki, które jednocześnie stanowią uprawnienia 
dla konsumentów3. Od drugiej połowy XX wieku mówić można o zorganizowanej polityce ochro-
ny konsumenta, która opiera się na trzech elementach: organizacjach broniących konsumentów 
(spółdzielnie konsumenckie, stowarzyszenia konsumenckie), instytucjach prawa publicznego 
(ministerstwa i organy administracji) oraz ustawach konsumenckich4.

Ustawy konsumenckie zostały ustawą z dnia 26 lipca 1993 r. połączone w Kodeks Konsu-
mencki (Code de la Consommation, dalej jako: Code consomm.), który także obecnie obejmuje 
przepisy o charakterze ogólnym z zakresu ochrony konsumenta, ujęte w pięciu księgach: „In-
formacja konsumencka i zawieranie umów”; „Zgodność i bezpieczeństwo produktów i usług”; 
„Oddłużenie”; „Stowarzyszenia konsumentów”; „Instytucje”. Ustawodawca francuski, podobnie 
jak polski, znaczną uwagę poświęca problematyce umów konsumenckich, w tym szczególności 
zawieraniu umów przez konsumentów z przedsiębiorcami.

Chociaż Code de la consommation nie traktuje wprost o prawie ubezpieczeń, to nie wyklu-
cza też ubezpieczeń ze swojego zakresu zastosowania. Stosowany jest w każdym przypadku, 
gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana z konsumentem, tzn. dla potrzeb nieprofesjonalnych5. 

1 Artykuł powstał w ramach projektu pt. „Potencjał naukowo–dydaktyczny Wydziału Prawa Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2 Por. krótki przegląd historii prawa konsumenckiego (w:) Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Editions 
Dalloz, Paris 2010, s. 1.
3 Por. J. Calais–Auloy, H. Temple, Droit de la consommation, Dalloz 2010, s. 3.
4 Ibidem, s. 26 i nast.
5 Por. Y. Lambert–Faivre, L. Leveneur, Droit des assurances, 12 edition, Editions Dalloz 2005, s. 133.
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Francuskie prawo ubezpieczeniowe uważane jest za jedno z najbardziej protekcjonistycznych 
spośród państw Unii Europejskiej6.

Umowa konsumencka mimo braku definicji legalnej jest rozumiana jako umowa wzajemna 
i odpłatna (onéreux), w której konsument płaci pewną kwotę wyrażoną w pieniądzu za zakup 
towaru lub usługi oferowanej przez profesjonalistę w ramach jego działalności7. Stosunki po-
między przedsiębiorcą a konsumentem oparte są w znacznej części na umowach adhezyjnych 
i umowach standardowych (standardisés). Umowa standardowa to umowa opracowana wcze-
śniej, teoretycznie podlegająca negocjacjom stron, ale w praktyce nienegocjowana, gdyż jest 
narzucana konsumentowi przez przedsiębiorcę, o ile konsument chce otrzymać towar lub usłu-
gę oferowane przez tego przedsiębiorcę8.

Podobnie jak w prawie polskim, główne obowiązki stron umowy, która poddana jest szcze-
gólnym regułom Code de la consommation, nie różnią się od obowiązków podstawowych tych 
samych umów, zawieranych przez podmioty, z których żaden nie jest konsumentem9. Auto-
rzy zajmujący się prawem konsumenckim wskazują na reguły ogólne, wspólne dla wszystkich 
umów konsumenckich. Powszechnie wymienia się wśród w nich regulację klauzul abuzywnych, 
a ponadto przedkontraktowe obowiązki informacyjne oraz regułę wykładni klauzuli niejasnych 
contra proferentem, jak również niekiedy reguły wykładni obiektywnej – wspólne dla wszystkich 
umów (nie tylko konsumenckich), które między innymi pozwalają zakwalifikować dane postano-
wienie jako klauzulę abuzywną10.

W prawie francuskim brak jest definicji umowy ubezpieczenia. Francuski kodeks cywilny od-
wołuje się do tej umowy, wskazując ją jako należącą do umów losowych (contrats aléatoires). 
W swoim wyroku stojący na czele francuskiego sądownictwa Cour de cassation zdefiniował 
umowę ubezpieczenia jako umowę podpisaną (…) przewidującą ryzyko (…), świadczenie (…) 
w razie ziszczenia się tego ryzyka (…) i wreszcie składkę11.

Wśród umów konsumenckich umowa ubezpieczenia uważana była tradycyjnie za typo-
wą umowę, w której ujawnia się znaczna nierównowaga stron i istnieje potrzeba interwencji 
ustawodawcy. Prawo francuskie już w 1930 r. odpowiedziało na potrzebę ochrony interesów 
klientów ubezpieczycieli (nie nazywanych jeszcze wówczas konsumentami) jako słabszego gracza 
na rynku ubezpieczeniowym. Ustawa z dnia 13 czerwca 1930 r. o umowie ubezpieczenia ogra-
niczyła swobodę kontraktową stron, wprowadzając postanowienia o charakterze bezwzględnie 
obowiązującym, które nie mogły być zniweczone przez żadne postanowienie umowne i które 
zapewniały minimum ochrony ubezpieczonych12. Ustawodawca francuski zakazał już wówczas 

6 Ibidem, s. 138.
7 Por. X. Henry, Universalisme de la protection contre les clauses abusives et autonomie du droit de la consom-
mation, (w:) Des contrats civils et commerciaux aux contrats de consommation. Mélanges en l’honneur du 
Doyen Bernard Gross, Presses Universitaires de Nancy, 2009, s. 207–208; oraz N. Sauphanor–Brouillaud, Le 
contrat de consommation et les contrats spéciaux, (w:) Des contrats civils et commerciaux aux contrats de 
consommation. Mélanges en l’honneur du Doyen Bernard Gross, Presses Universitaires de Nancy, 2009, s. 305 
i literatura tam powoływana.
8 Por. G. Raymond, Droit de la consommation, Litec, Lexis Nexis, Paris 2008, s. 199.
9 Por. N. Sauphanor–Brouillaud, op.cit., s. 308–309.
10 Ibidem, s. 316.
11 Cour de cassation, 1re civ., 24.04.1979 r., Revue générale des assurances terrestre (dalej jako: RGAT) 1980,
s. 50; Por. H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre, M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, Litec, Paris, 2008, 
s. 56; także: Cour de cassation, 1re civ., 22.05.1964 r., RGAT 1965, s. 49; Cour de cassation, 1re civ., 31.01.1956 r., 
RGAT 1956, s. 81.
12 Por. Y. Lambert–Faivre, L. Leveneur, op.cit., s. 120.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 11(2/2011) 7

niektórych postanowień w umowie ubezpieczenia, które mogłyby ubezpieczycielowi pozwolić 
na nadmierną ochronę swoich interesów, kosztem ubezpieczającego13. Ustawa była wielokrotnie 
zmieniana, a w 1976 r. przyjęto kodeks ubezpieczeniowy – Code des assurances, który obowią-
zuje nadal, po zmianach, mających między innymi na celu transpozycję dyrektyw europejskich. 
Postanowienia francuskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych (Code des assurances) nadal 
mają w większości przypadków charakter bezwzględnie obowiązujący14.

Pierwszą ustawą we Francji regulującą klauzule abuzywne jako zjawisko niekorzystne dla kon-
sumentów była ustawa nr 78–23 z dnia 10 stycznia 1978 r. Wprowadziła ona pojęcie klauzuli 
abuzywnej i przewidywała pewne instrumenty zwalczania klauzul abuzywnych w umowach kon-
sumenckich15. Została ona dostosowana do dyrektywy z 1993 r. ustawą z dnia 1 lutego 1995 r., 
która znacznie zmodyfikowała art. L. 132–1 Code consomm. i dodała do niego listę klauzul, któ-
re mogą być uznane za abuzywne16. Obecny art. L. 132–1 akapit 1 Code de la consommation 
stanowi, że „w umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami a nieprofesjonalistami lub 
konsumentami, klauzulami abuzywnymi są klauzule, których przedmiotem lub skutkiem jest 
stworzenie znaczącej nierównowagi pomiędzy prawami i obowiązkami stron umowy, na nieko-
rzyść nieprofesjonalisty lub konsumenta”17.

Walka z klauzulami abuzywnymi w umowach ubezpieczenia stanowi jedno z głównych pól 
ochrony konsumenta w ubezpieczeniach w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa prawnego. 
Jako pozostałe pola są wymieniane: kontrola Państwa sprawowana nad treścią umów ubez-
pieczeniowych z punktu widzenia przepisów bezwzględnie obowiązujących mających na celu 
ochronę porządku publicznego i interesu ogólnego; obowiązki informacyjne i obowiązek do-
radztwa; rola sądów w ochronie konsumentów18.

2. Ogólne warunki umów a klauzule abuzywne w prawie francuskim
Z powoływanego wyżej art. L. 132–1 Code consomm. wynika, że prawo francuskie nie przewi-

duje jako przesłanki stosowania przepisów o klauzulach abuzywnych tego, by klauzula zawarta 
była w ogólnych warunkach umów, czy też nie stanowiła przedmiotu negocjacji między strona-
mi19. Klauzula abuzywna jest definiowana jako klauzula powodująca znaczącą nierównowagę 
pomiędzy prawami i obowiązkami partnerów, narzucona przez jedną stronę, która znajduje się 
w pozycji dominującej, drugiej stronie, znajdującej się w stanie zależności ekonomicznej20.

13 Por. C. Larroumet, Droit civil, Tome III, Les Obligations. Le contrat. 1re partie, Conditions de formation, Eco-
nomica, Paris 2007, s. 419; A. Favre Rochex, G. Courtieu, Le droit du contrat d’assurance terrestre, Librerie 
Generale de Droit et de Jurisprudence, L.G.D.J., Paris 1998, s. 20–21; J. Bigot, (w:) Traité de droit des assurances, 
Tome 3 Le contrat d’assurance, sous la direction de J. Bigot, avec la collaboration de J. Beauchard, V. Heuzé, J. 
Kullmann, L. Mayaux, V. Nicolas, Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence, EJA, 2002, s. 205 i nast.
14 Por. J. Bigot, op.cit., s. 211.
15 Por. G. Raymond, op.cit., s. 200.
16 Ibidem.
17 „Dans les contrats conclus entre professionnels et non–professionnels ou consommateurs, sont abusives les 
clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non–professionnel ou du consommateur, un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”.
18 Por. Y. Lambert–Faivre, L. Leveneur, op.cit., s. 119.
19 Por. J. Calais–Auloy, H. Temple, op.cit., s. 217; Y. Picod, H. Davo, op.cit., s. 172–173; Y. Lambert–Faivre, L. Leve-
neur, op.cit., s. 142.
20 Por. G. Raymond, op.cit., s. 201 i powoływany tam: X. Lagarde, Qu’est–ce qu’une clause abusive?: Juris – Clas-
seur périodique (semaine juridique), edition Générale 2006, I, s. 110.
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Samo wyrażenie „warunki ogólne umowy” zostało użyte w tytule trzecim I Księgi Code de 
la consommation. Definiuje się je jako wcześniej zredagowane klauzule, występujące w wielu 
umowach zawieranych przez jedną osobę z innymi osobami21.

Art. L 132–1 akapit 4 Code de la consommation bardzo szeroko ujmuje zakres stosowania 
regulacji dotyczącej klauzul abuzywnych. Zgodnie z tym przepisem regulację art. 132–1 Code 
consomm stosuje się bez względu na to, jaka jest forma czy nośnik umowy. Przepis wymie-
nia dalej jako możliwe nośniki: bony z zamówieniem, faktury, bony gwarancyjne, rachunki albo 
bony dostawy, bilety zawierające postanowienia wolno negocjowane lub nie, a także odnie-
sienia do wcześniej sformułowanych warunków ogólnych umów22. Ustawodawca francuski 
skorzystał z możliwości przyznanej przez dyrektywę z 1993 r. i zapewnił konsumentom wyższy 
poziom ochrony. Większość autorów zakłada mimo to, że problematyka klauzul abuzywnych 
dotyczy w praktyce przede wszystkich umów adhezyjnych. Nie dzieje się tak jednak z uwagi na 
ograniczenie wynikające z ustawy a z powodu praktyki sądów, które rzadko przyznają abuzyw-
ny charakter wcześniej negocjowanych postanowień23. W takim przypadku trudno jest określić, 
w którym momencie dana klauzula staje się klauzulą abuzywną, gdyż w umowach swobodnie 
negocjowanych postanowienia niekorzystne dla jednej strony, nakładające na nią surowe obo-
wiązki, mogą być rekompensowane przez inne, korzystne postanowienia umowne24.

Umowa adhezyjna jest wyróżniana w prawie francuskim według dwóch podstawowych kry-
teriów : generalnego, stałego i szczegółowego charakteru oferty zawarcia umowy pochodzącej 
wyłącznie od jednej ze stron oraz przewagi ekonomicznej, z której korzysta autor oferty. Umowa 
adhezyjna zawiera zwykle postanowienia o jednostronnym charakterze przygotowane przez au-
tora oferty, które są niezmienne25.

W przypadku ubezpieczeń gospodarczych umowy zawierane z konsumentami mają prawie 
zawsze charakter umów adhezyjnych. Umowa ubezpieczenia powoływana jest często jako przy-
kład umowy adhezyjnej26, w której niższość konsumenta (gorsza pozycja) jest pogłębiana poprzez 
bardzo specyficzny techniczny charakter prawny produktu ubezpieczeniowego, który konkrety-
zuje się w złożonej umowie, mało przystępnej dla profana27. Stwierdza się nawet, że umowa 
ubezpieczenia jest „archetypem umowy adhezyjnej”28. W konsekwencji prawo regulujące umo-
wę ubezpieczenia jest nastawione na ochronę przystępującego do umowy adhezyjnej i strony 
mogą odejść od regulacji ustawowej tylko na korzyść ubezpieczającego, ale nie na korzyść ubez-
pieczyciela; z drugiej strony – sądy mają tendencję do interpretowania umowy ubezpieczenia 
w sposób korzystny dla strony słabszej29.

Wyrażane są poglądy, że postanowienia umowy ubezpieczenia są podatne na uznanie ich 
za abuzywne za względu na sam przedmiot umowy ubezpieczenia. Odpowiednikiem sumy za-

21 Por. J. Calais–Auloy, H. Temple, op.cit., s. 195, na ten temat także: Y. Picod, H. Davo, op.cit., s. 132.
22 „Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment 
des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant 
des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies”.
23 Por. X. Henry, op.cit., s. 224; H. Picod, H. Davo, op.cit., s. 172.
24 Por. C. Larroumet, op.cit., s. 420.
25 Por. A. Favre Rochex, G. Courtieu, op.cit., s. 14 i literatura tam powoływana; H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre, M. 
Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, Litec, Paris 2008, s. 110.
26 Por. L. Villegas, Les clauses abusives dans le contrat d’assurance, ed. Universite Aix–Marseille, Presses Univer-
sitaires d’Aix–Marseille, 1998, s. 13.
27 Por. Y. Lambert–Faivre, L. Leveneur, op.cit., s. 133.
28 Por. A. Favre Rochex, G. Courtieu, op.cit., s. 14.
29 Por. H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre, M. Asselain, op.cit., s. 110 i literatura tam powoływana.
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płaconej przez zawierającego umowę ubezpieczającego jest bowiem specyficzne świadczenie: 
ochrona ubezpieczeniowa ze strony ubezpieczyciela. Ponadto, w umowie ubezpieczenia znajdu-
ją się również postanowienia, które przewidują obowiązki obciążające ubezpieczonego, który 
chce skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej lub uzyskać zastrzeżone świadczenie w razie zajścia 
wypadku ubezpieczeniowego30.

3. Pojęcie konsumenta, nieprofesjonalisty i przedsiębiorcy wyznaczające zakres podmiotowy 
regulacji klauzul abuzywnych

Określając zakres zastosowania regulacji mającej na celu zwalczanie klauzul abuzywnych, art. L. 
132–1 Code consomm. odwołuje się do pojęć konsumenta, przedsiębiorcy (profesjonalisty) oraz 
nieprofesjonalisty. Co ciekawe, żadne z tych pojęć nie ma w prawie francuskim swojej definicji 
legalnej. Dotyczy to w szczególności definicji konsumenta31. Taka sytuacja powoduje wątpliwości, 
co do tego, kogo właściwie chronić powinny przepisy o klauzulach abuzywnych. Stąd znaczna rola 
sądów, a w szczególności Cour de cassation przy wyznaczaniu zakresu tych pojęć.

Na gruncie klauzul abuzywnych dość powszechnie przyjmuje się ścisłą definicję konsumenta 
jako osoby fizycznej, która nabywa dobro lub usługę dla użytku osobistego lub rodzinnego.32 Toczą 
się jednak spory, w szczególności o to, czy osoba fizyczna działająca częściowo w celu zawodowym 
może być konsumentem, jak również, czy przedsiębiorca działający w celu zawodowym, ale poza 
swoją specjalnością (np. adwokat kupujący produkty informatyczne do swojej kancelarii) może być 
traktowany jak konsument. We wcześniejszym okresie obowiązywania regulacji klauzul abuzyw-
nych pojawiały się też wątpliwości co do możliwości uznania za konsumentów osób prawnych33.

Ostatecznie jednak przyjmuje się, że konsumentami mogą być tylko osoby fizyczne. Większość 
autorów opowiada się także przeciwko traktowaniu osób fizycznych będących profesjonalistami 
jak konsumentów nawet w wyjątkowych sytuacjach34. Decydujące znaczenie dla rozgraniczenia 
pojęć konsumenta i profesjonalisty ma cel, dla jakiego nabywa on towar lub usługę – ma być to 
cel niezawodowy35. Przeciwko kwalifikowaniu profesjonalistów działających poza swoją specjal-
nością jako konsumentów podaje się następujące argumenty: po pierwsze nie jest wcale pewne, 
czy profesjonaliści będą w takim przypadku tak samo bezbronni wobec swoich kontrahentów 
jak konsumenci; po drugie – szeroka koncepcja konsumenta zaciera granice stosowania prawa 
konsumenckiego, wreszcie, poszerzając pojęcie konsumenta, należałoby analogicznie uznać za 
profesjonalistów konsumentów działających w granicach swoich kompetencji (np. adwokata, 
który podpisuje umowę w celu niemającym związku z jego działalnością zawodową)36.

30 Por. J. Kullmann, Clauses abusives et contrat d’assurance, La Revue Générale du Droit des Assurances, 1996, s. 12.
31 Por. F. Zoll, (w:) A. Machowska, K. Wojtyczek (red.), Prawo francuskie, t. II, Kraków 2005, s. 369.
32 Por. J. Calais–Auloy, H. Temple, op.cit., s. 8 oraz s. 213; N. Sauphanor, L’influence du droit de la consommation 
sur le système juridique, Bibliothèque de droit prive, tome 326, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
Paris 2000, s. 5.
33 Por. F. Steinmetz, Le droit de la consommation… peut mieux faire, (w:) Liber amicorum Jean Calais – Auloy. Etu-
des de droit de la consommation, Dalloz, Paris 2004, s. 1051–1052; R. Bout, M. Bruschi, S. Poillot–Peruzzetto, M. 
Luby, G. Cas, M. Laparre, Lamy droit economique. Concurrence. Distribution. Consommation, Lamy S.A., 2002,
s. 1800–1801.
34 Por. Y. Reinhard, S. Thomasset–Pierre, Droit commercial. Actes de commerce. Commerçants. Fonds de com-
merce. Concurrence. Consommation, Litec, Lexis Nexis 2008, s. 161.
35 Por. J. Calais–Auloy, H. Temple, op.cit., s. 9 i nast.
36 Ibidem, s. 12–13. Krytycznie wobec mieszania reguł mających na celu ochronę konsumentów z regułami, za 
pomocą których jedni profesjonaliści mieliby być chronieni przed innymi profesjonalistami także G. Paisant, Re-
tour sur la notion de non–professionnel, (w:) Des contrats civils et commerciaux aux contrats de consommation. 
Mélanges en l’honneur du Doyen Bernard Gross, Presses Universitaires de Nancy, 2009, s. 239.
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Ścisłe rozumienie pojęcia konsumenta w przypadku umów ubezpieczenia Cour de cassation 
potwierdził w sprawie z dnia 18 marca 2004 r.37 wskazując, że w przypadku umowy ubezpieczenia 
akcesoryjnej w stosunku do umowy pożyczki zawartej dla celów korzystania z przedsiębiorstwa, 
nie mamy do czynienia z konsumentem i art. L. 132–1 Code consomm. nie może być stosowa-
ny38.

Jednak ograniczenie ochrony przeciwko klauzulom abuzywnym w umowach ubezpiecze-
nia jedynie do konsumentów było także krytykowane w literaturze. Ustawy ubezpieczeniowe 
począwszy od 1930 r., a obecnie Code des assurances, kładły nacisk na ochronę wszystkich pod-
miotów będących partnerami ubezpieczyciela39.

Nie wywołuje większych wątpliwości pojęcie przedsiębiorcy (professionel), którego definiuje 
się jako osobę fizyczną lub prawną, która działa w ramach stałej i zorganizowanej działalności 
produkcyjnej, dystrybucyjnej lub świadczenia usług40. Jako profesjonaliści w przypadku klauzul 
abuzywnych są także kwalifikowane podmioty prawa publicznego, o ile nawiązują ze swoimi 
klientami – konsumentami relacje kontraktowe poddane prawu prywatnemu41.

Należy pamiętać, że prawo francuskie zna jeszcze pojęcie „commerçant”, czyli kupca42, który 
zdefiniowany jest w art. L. 121–1 Code de commerce; pojęcia przedsiębiorcy (profesjonalisty) 
oraz kupca nie są tożsame43. W sferze klauzul abuzywnych ustawodawca ignoruje jednak tra-
dycyjną opozycję pomiędzy kupcami a pozostałymi przedsiębiorcami. Uznaje ich identyczność 
w stosunku do podmiotów, które się do nich zwracają w celu zawarcia umowy i wprowadza zbli-
żenie pomiędzy prawem cywilnym a handlowym44.

Pojęcie przedsiębiorcy ubezpieczeniowego rozumiane jest w sposób szeroki. Obejmuje przed-
siębiorstwa ubezpieczeniowe (l’entrprise d’assurances) czyli ubezpieczycieli we właściwym 
znaczeniu tego słowa oraz pośredników ubezpieczeniowych (des intermédiaires). Ponadto, obok 
tych tradycyjnych ubezpieczycieli pojawiają się nowe kategorie operatorów ubezpieczeniowych: 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (les mutuelles)45 i ich związki oraz tzw. kasy przezorno-
ści (les institutions de prévoyance)46 i ich związki. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych różnią 
się od spółek ubezpieczeniowych przede wszystkim tym, że zrzeszeni są jednocześnie ubezpie-
czającymi. Członkowie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych ubezpieczają siebie nawzajem. Nie 
działają one w celu osiągnięcia zysku i nie dzielą zysku między swoich członków. Kasy przezor-
ności mają za przedmiot swojej działalności: zawieranie z członkami umów, których wykonanie 
zależy od długości życia ludzkiego; zobowiązywanie się do wypłaty kapitału w razie małżeń-
stwa, narodzin dziecka, a ponadto pokrywanie ryzyka uszkodzeń ciała związanych z wypadkami 
i z chorobą oraz pokrywanie ryzyka bezrobocia47.

37 Cour de Cassation, 2e civ., 18.03.2004 r., Contrats–Concurrence–Consommation, 2004, no 76.
38 Por. też: Y. Lambert–Faivre, L. Leveneur, op.cit., s. 139.
39 Por. J. Kullmann, op.cit., s. 34.
40 Por. J. Calais–Auloy, H. Temple, op.cit., s. 213.
41 Por. Y. Picod, H. Davo, op.cit., s. 173; J. Calais–Auloy, H. Temple, op.cit., s. 213.
42 Por. A. Kozłowska–Szczerba, (w:) A. Machowska, K. Wojtyczek (red.), Prawo francuskie, t. I, Kraków 2004,
s. 255 i nast.
43 Por. Y. Reinhard, S. Thomasset–Pierre, op.cit., s. 159.
44 Por. N. Sauphanor, L’influence, s. 60, powołująca: J.–P. Marty, La distinction du droit civil et du droit commercial 
dans la législation contemporaine, Revue trimestrielle de droit commercial, 1981, s. 696.
45 Regulowane przez Code des assurances oraz regulowane przez Code de la mutualité.
46 Regulowane przez Code de la securité sociale.
47 Por. H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre, M. Asselain, op.cit., s. 7–13; J. Bigot, op.cit., s. 260.
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Największe wątpliwości wywoływało od czasu przyjęcia ustawy z 1978 r. pojęcie nieprofesjo-
nalisty. Pozostało ono w Code de la consommation po wprowadzeniu zmian spowodowanych 
dyrektywą europejską z dnia 5 kwietnia 1993 r. Zdania co do tego, czy „konsument” i „niepro-
fesjonalista” są synonimami, czy też powinny być rozumiane w inny sposób, były początkowo 
podzielone48. Po swoim powołaniu w 1978 r. Komisja Klauzul Abuzywnych (dalej jako: Komisja) 
zaproponowała trzy możliwe interpretacje pojęcia „nieprofesjonalisty”49: po pierwsze nieprofe-
sjonalistą może być ten, kogo zawód jest inny niż wykonywany przez jego kontrahenta, po drugie 
ten, kto zawiera umowę dla innych potrzeb niż zawodowe i po trzecie ten, kto oferuje w sposób 
okazyjny produkty lub usługi. 

Od czasu wprowadzenia dyrektywy z kwietnia 1993 r.50 i nowego brzmienia art. L. 132 –1 Code 
consomm., w którym pojawiło się sformułowanie zawierające łącznik alternatywy pomiędzy 
pojęciami nieprofesjonalisty i konsumenta („na niekorzyść nieprofesjonalisty lub konsumen-
ta”) zaczęto przyjmować, że są to pojęcia odrębne. Zgodnie z rozumowaniem przedstawianym 
wówczas przez ustawodawcę francuskiego, konsument jest osobą, która zawiera umowę w celu 
prywatnym lub „domowym” (domestique), natomiast nieprofesjonalistą jest przedsiębiorca, 
który działa poza zakresem swoich kompetencji. Odpowiadało to woli zapewnienia także przed-
siębiorcom ochrony przeciwko klauzulom abuzywnym51.

Obowiązującą nadal wykładnię tego pojęcia zawiera orzeczenie Cour de cassation z dnia 24 
kwietnia 1995 r., w którym uznał ona za kryterium stosowania Code de la consommation brak 
bezpośredniego związku (rapport direct) z wykonywaniem działalności zawodowej52. Orzeczeniu 
temu zarzuca się, że z uwagi na brak zdefiniowania przez Cour de cassation pojęcia „bezpośred-
niego związku” nadal utrzymuje się niepewność prawa, jeśli chodzi o stosowanie przepisów 
kodeksu konsumenckiego o klauzulach abuzywnych53.

Orzecznictwo uznało przy tym później, że ów bezpośredni związek istnieje zawsze, gdy umowa 
zawierana jest w ramach stałych relacji zawodowych („relations professionnelles habituelles”)54.

Orzecznictwo sądów francuskich potwierdza, że sędziowie nie mogą wykluczyć klauzuli, którą 
uważają za abuzywną bez stwierdzenia, czy umowa, w której została ona uwzględniona, pozosta-
je w bezpośrednim związku z działalnością zawodową strony, dla której jest ona niekorzystna55. 
W związku z tym, jeśli jakieś dobro używane jest okazjonalnie dla potrzeb zawodowych i nie zosta-

48 Por. G. Paisant, op.cit., s. 232–233 oraz literatura tam powoływana.
49 Por. Rapport d’activité pour 1978, Bulletin officiel du Service des prix, 13.06.1979, s. 172, za: G. Paisant, op.cit., 
s. 234.
50 Dyrektywa Rady 93/13 EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsu-
menckich, Dz. Urz. WE z dnia 21 kwietnia 1993 r., nr L 95/29.
51 Por. G. Paisant, op.cit., s. 235.
52 Cour de cassation, 1re civ., 24.01.1995 r., Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, Chambre Civ. I. (dalej jako: 
Bull. Civ. I.) no 54: D. 1995.327; na ten temat także: G. Raymond, op.cit., s. 206; Zgodnie z tą wykładnią Code de 
la consommation nie znajduje zastosowania do umowy ubezpieczenia podpisanej przez wynajmującego łodzie 
na potrzeby jego działalności w zakresie najmu, Cour de cassation, 1re civ., 23.02.1999 r., Revue générale du droit 
des assurances (dalej jako: RGDA) 1999, s. 325.
53 Por. G. Paisant, op.cit., s. 236.
54 Cour de cassation, 2e civ., 18.03.2004 r., dostępne na stronie Komisji Klauzul Abuzywnych: www.clauses-
abisuves.fr; klauzula zawarta była w umowie ubezpieczenia, akcesoryjnej do umowy pożyczki zawartej na po-
trzeby zawodowe. 
55 Por. C. Larroumet, op.cit., s. 434; Cour de cassation, 1re civ., 5.03.2002 r., D. 2002.2052, Jurisclasseur Périodi-
que (dalej jako : J.C.P.) 2002.II.10123, Contrats, concurrence, consommation 2002, no 115; Cour de cassation,
1re civ., 22.05.2002 r., Revue de jurisprudence de droit des affaires (dalej jako: R.J.D.A.) 2002 no 1088,
D. 2002.2052, J.C.P. 2004.II.10106.
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ło nabyte dla tego celu, umowa powinna podlegać kontroli pod kątem klauzul abuzywnych – poza 
przypadkami, gdy mamy do czynienia z oszustwem ze strony rzekomego konsumenta, który chciał 
stworzyć wrażenie, że umowa została zawarta dla zaspokojenia potrzeb innych niż zawodowe56.

Co więcej Cour de cassation w orzeczeniu z dnia 15 marca 2005 r.57 stwierdził, że pojęcie „nie-
profesjonalisty” użyte przez ustawodawcę francuskiego nie wyklucza osób prawnych z zakresu 
ochrony przeciw klauzulom abuzywnym. Orzeczenie stanowiło konsekwencję rozstrzygnięcia Euro-
pejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2001 r., w którym Trybunał potwierdził, że 
pojęcie konsumenta obejmuje jedynie osoby fizyczne. Cour de cassation orzekł, że „konsument”, 
o którym mowa w art. L. 132–1 oznacza jedynie osobę fizyczną, ale co innego stwierdził w odnie-
sieniu do „nieprofesjonalisty”. Stanowi to dalsze rozszerzenie granic stosowania regulacji prawnej 
klauzul abuzywnych w prawie francuskim, w porównaniu z regulacjami Unii Europejskiej.

4. Osoby trzecie jako beneficjenci ochrony przeciwko klauzulom abuzywnym
Niekiedy – i dotyczy to zwłaszcza umów ubezpieczenia – konsument może nie być stroną 

umowy, mimo że kształtuje ona jego prawa i obowiązki. Przy przyjęciu, że umowa ma w ta-
kim przypadku charakter profesjonalny, gdyż zawarta została przez przedsiębiorcę na korzyść 
ubezpieczonego konsumenta, konsument nie będzie mógł powoływać się na art. L. 132–1 Code 
consomm.58 Cour de cassation, chcąc zapobiec sytuacji, w której konsument pozostawiony zo-
stanie bez obrony przeciwko klauzulom abuzywnym, stwierdził, że przystąpienie do umowy 
ubezpieczenia grupowego, nawet jeśli jest wynikiem postanowienia umownego zastrzeżonego 
na korzyść osoby trzeciej, tworzy pomiędzy przystępującym a ubezpieczającym bezpośrednią 
więź umowną o charakterze wzajemnym, której postanowienia mieszczą się w zakresie stoso-
wania art. L. 132–159. Orzeczenie tej treści wydane zostało mimo tego, że pierwotną umowę 
zawarto pomiędzy dwoma profesjonalistami. Jednak warunkiem dla przyznania ochrony konsu-
mentowi było istnienie świadczenia wzajemnego po jego stronie. Nie można by przyjąć takiego 
rozwiązania w stosunku do postanowień na korzyść osoby trzeciej (les stipulations pour autrui) 
przyznających korzyść uprawnionemu bez świadczenia wzajemnego z jego strony – wówczas 
konsument pozostawałby bez ochrony60.

5. Uprawnienia francuskiego sędziego przy kontroli klauzul abuzywnych
Po opublikowaniu ustawy z dnia 10 stycznia 1978 r., nie było jasne, czy jej artykuł 35 (któremu 

odpowiada obecnie art. L 132 – 1 Code consomm.) nadawał sędziemu prawo do uznania klauzuli 
za nieważną, gdy dekret (decret)61 nr 78–464 z dnia 24 marca 1978 r. wyraźnie jej nie zakazywał 
– gdy klauzula nie znajdowała się na liście zawartej w dekrecie. Brzmienie ustawy przemawiało 
za tym, że kompetencja sądów ograniczała się do stwierdzania abuzywności klauzul wymienio-
nych w dekrecie. Francuskie sądy jednak wypowiadały się w duchu rozszerzającym kompetencje 

56 Por. C. Larroumet, op.cit., s. 434.
57 Cour de cassation, 1re civ., 15.05.2005 r.; Bull. Civ. I, no 135: D. 2005.1948.
58 Por. X. Henry, op.cit., s. 210.
59 Cour de cassation, 1re civ., 22.05.2008 r.; Bull. Civ. I, no 145: D. 2008.1954.
60 Por. X. Henry, op.cit., s. 212.
61 Dekret jest w prawie francuskim aktem wydawanym przez władzę wykonawczą: Prezydenta Republiki lub Premiera, 
który może zawierać postanowienia o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, nie może jednak regulować materii, 
która została w Konstytucji zastrzeżona dla ustawy. Zgodnie z art. 21 Konstytucji Premier zapewnia wykonywanie 
ustaw, w związku z czym posiada kompetencję do wydawania decyzji o znaczeniu generalnym, obowiązujących 
wszystkich, czyli dekretów – por. G. Cornu (red.), Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, Paris 1992, 
s. 239 oraz P. Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, L.G.D.J., Manuels, Paris 2005, s. 525.
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sędziów. Ustawa z dnia 1 lutego 1995 r., zmieniając treść art. 132–1 L Code consomm., pozwoliła 
na uznanie za abuzywną i pozbawienie skuteczności klauzuli bez wcześniejszego uznania ją za 
zakazaną w dekrecie pod warunkiem, że klauzula mieści się w generalnej formule art. L. 132 – 1 
Code consomm., tzn. stwarza znaczącą nierównowagę na niekorzyść konsumenta lub nieprofe-
sjonalisty62. Ta kompetencja sądów została utrzymana po reformie wprowadzonej ustawą z dnia 
4 sierpnia 2008 r63.

Obecnie można mówić o czarnej i szarej liście klauzul, zgodnie ze zmienionym ustawą z dnia 4 
sierpnia 2008 r. art. L. 132–1 Code consomm. Czarna lista obejmuje klauzule, które zostały zdefi-
niowane przez dekret nr 2009–302 z dnia 18 marca 2009 r. i uwzględnione w art. R. 132–1 Code 
consomm. Obecnie jest to 12 klauzul, które w sposób niepodważalny mają charakter abuzywny 
(art. L. 132–1 akapit 3 Code consomm.) i w konsekwencji należy uznać je za zakazane. Lista klau-
zul szarych, wprowadzona tym samym aktem prawnym i znajdująca się w art. R. 132–2 Code 
consomm. wywołuje jedynie domniemanie dla sędziego, że zapisane w niej klauzule są klauzula-
mi abuzywnymi. Domniemanie to może zostać obalone przez profesjonalistę posługującego się 
klauzulą. Przy tym listy klauzul nie mają charakteru wyczerpującego (art. L. 132–1 akapit 2 Code 
consomm.) i sędzia może uznać za klauzulę abuzywną taką klauzulę, która nie figuruje na liście 
o ile spełnia warunki wskazane w klauzuli generalnej64.

Powództwo do sądu wnieść może zarówno sam konsument pokrzywdzony klauzulą, jak i sto-
warzyszenie konsumentów (art. L. 421–6 i Code consomm.).

Sędzia może uznać postanowienie umowne za klauzulę abuzywną, w zakresie w jakim nie 
znajduje się ono na liście czarnej ani szarej, jeżeli jego przedmiotem lub skutkiem jest stwo-
rzenie stanu znaczącej nierównowagi pomiędzy prawami i obowiązkami stron umowy, na 
niekorzyść nieprofesjonalisty lub konsumenta. Znacząca nierównowaga powinna istnieć w mo-
mencie zawarcia umowy i ciężar dowodu w tym zakresie obciąża konsumenta. Nierównowaga 
powinna być oceniana w kontekście gospodarczego sensu umowy, ogólnej równowagi świad-
czeń wzajemnych stron oraz zasady wolności umów. Uznanie postanowienia umowy za klauzulę 
abuzywną stanowi interwencję sędziego w umowę oraz wyjątek od zasady swobody umów65. 
Stąd to uprawnienie sądów nie powinno być nadużywane. 

Art. L. 132–1 w akapicie 5 precyzuje, jakie okoliczności powinny zostać wzięte pod uwagę 
przy określaniu abuzywnego charakteru postanowienia umownego. Przepis ten jest zgodny 
z dyrektywą i stwierdza, że charakter abuzywny klauzuli powinien być oceniany według stanu 
z momentu zawarcia umowy, poprzez odniesienie się do okoliczności jej zawarcia oraz do innych 
postanowień umowy. Należy brać pod uwagę także postanowienia zawarte w innej umowie, je-
żeli zawarcie lub wykonanie tych dwóch umów jest od siebie uzależnione w sensie prawnym66.

Art. L. 132–1 akapit 7 wyłącza spod kontroli klauzul abuzywnych (zgodnie z art. 4 par. 2 dy-
rektywy z dnia 5 kwietnia 1993 r.) jedynie postanowienia odnoszące się do głównych świadczeń 
stron oraz ceny pod warunkiem, że są sformułowane w sposób jasny i zrozumiały. Stwierdza 
się, że ograniczenie dotyczy wyłącznie elementów, które stanowią przedmiot rzeczywistej woli 

62 Por. J. Ghestin, L’élimination par le juge des clauses abusive en l’absence de décret d’interdiction. Un peu 
d’histoire, (w:) Liber amicorum Jean Calais – Auloy. Etudes de droit de la consommation, Dalloz, Paris 2004,
s. 447– 458.
63 Por. Y. Picod, H. Davo, op.cit., s. 185 i nast.
64 Por. G. Raymond, op.cit., s. 209; J. Calais–Auloy, H. Temple, op.cit., s. 220 i nast.; Y. Picod, H. Davo, op.cit.,
s. 180 i nast.
65 Por. G. Raymond, op.cit., s. 207–208.
66 Por. Y. Picod, H. Davo, op.cit., s. 178–179; Y. Lambert–Faivre, L. Leveneur, op.cit., s. 142–143.
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stron. Strony porozumiewają się co do podstawowych elementów umowy w sposób klasyczny – 
zobowiązania są zaciągane w sposób świadomy i celowy, a ekwiwalentność tych podstawowych 
świadczeń może być chroniona przez ogólne przepisy francuskiego kodeksu cywilnego, które 
regulują umowy i zobowiązania z umów67.

Zgodnie z obowiązującym Code consomm. (oraz obowiązującą dyrektywą), nie podlegają ba-
daniu co do ich abuzywności postanowienia dotyczące podstawowych świadczeń oraz ceny, 
o ile są sformułowane w sposób jasny i zrozumiały. W przypadku umów ubezpieczenia postano-
wienia regulujące podstawowe świadczenia oraz cenę dotyczą ochrony ubezpieczeniowej oraz 
wysokości składki (potwierdza to treść dyrektywy nr 93/13), jak również wykluczeń ryzyk i ogra-
niczenia gwarancji ubezpieczyciela68.

Sięgnięcie do regulacji przeciwko klauzulom abuzywnym nie będzie możliwe teoretycznie także 
wtedy, gdy dane postanowienie umowne będzie sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi prze-
pisami Code des assurances. Jednak żaden przepis nie wprowadza subsydiarności regulacji klauzul 
abuzywnych, a także sędziowie nie wahają się orzekać abuzywności klauzul, które są sprzeczne 
z prawem (illicite) zgodnie z Code des assurances. Wydaje się więc, że sprzeczność z prawem (illicite) 
postanowienia umownego nie stanowi przeszkody dla stosowania prawa klauzul abuzywnych69.

6. Skutek abuzywności klauzuli – klauzule uważane za niezapisane 
Zgodnie z art. L. 132–1 akapit 6 Code consomm. klauzule abuzywne uważane są za niezapisane 

(réputées non écrites), gdy znajdują się w umowie już zawartej z konsumentem lub nieprofesjo-
nalistą. 

Wśród przedstawicieli doktryny nie ma zgody co do relacji pomiędzy sankcją, która nakazuje 
klauzule uważać za niezapisane, a sankcją nieważności (nullité)70. Część autorów utożsamia obie 
sankcje, część uważa, że są to różne pojęcia. Słuszne wydaje się przyrównanie tej sankcji do czę-
ściowej nieważności71.

Wskazuje się niekiedy, że cała umowa może zostać uznana za nieważną, jeżeli postanowienie 
stanowiące klauzulę generalną jest postanowieniem, z którego powodu zawarto umowę albo je-
żeli wszystkie postanowienia umowy zostały uznane za klauzule abuzywne72. Jest to jednak opinia 
odosobniona i większość wypowiedzi jest zgodna co do tego, że w przypadku klauzul abuzywnych 
ustawodawca nie przyznaje sądowi orzekającemu prawa do unieważnienia całej umowy73.

Stwierdzanie abuzywności w konkretnych umowach już zawartych przez konsumentów ma tę 
wadę, że nie powstrzymuje profesjonalistów zawierających umowy z konsumentami przed sto-
sowaniem postanowień, które uznano za abuzywne w przypadku konkretnej umowy, w innych 
umowach. Konsumenci natomiast nie mają często świadomości, że dana klauzula została już 

67 Por. X. Henry, op.cit., s. 220.
68 Por. J. Bigot, op.cit., s. 256.
69 Por. L. Villegas, op.cit., s. 40–41.
70 Prawo francuskie rozróżnia nieważność względną (na którą może powoływać się tylko osoba zainteresowana, 
np. przy wadach oświadczeń woli) i nieważność absolutną (na którą mogą powoływać się wszyscy zainteresowa-
ni i która może zostać stwierdzona przez sąd z urzędu). Mają jednak ten sam efekt – umowa nieważna (lub jej 
postanowienia) uznawana jest za niezawartą i nie wywołuje żadnych skutków – por. A. Bénabent, Droit civil. Les 
obligations. 11e edition, Domat 2007, s. 172 i nast.
71 Por. Y. Picod, H. Davo, op.cit., s. 184; J. Calais–Auloy, H. Temple, op.cit., s. 229; Y. Reinhard, S. Thomasset–
Pierre, op.cit., s. 164–165 oraz powoływani tam autorzy, którzy dostrzegają różnicę pomiędzy wspomnianymi 
pojęciami.
72 Por. G. Raymond, op.cit., s. 213.
73 Por. A. Bénabent, op.cit., s. 172–173; Y. Picod, H. Davo, op.cit., s. 184.
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w innym przypadku uznana za abuzywną. Z tych względów stowarzyszenia konsumentów mogą 
od 1988 r. występować z powództwem cywilnym (action en suppresion) i sąd może na podsta-
wie art. L. 421–6 Code consomm. nakazać usunięcie takiej klauzuli abuzywnej lub niezgodnej 
z prawem ze wszystkich umów albo określonych rodzajów umów proponowanych lub przezna-
czonych dla konsumentów74.

Z uwagi na to, że powództwa wnoszone przez samodzielnych konsumentów wywierają skutek 
jedynie wobec niewielkiej ilości umów, powództwa zbiorowe stowarzyszeń konsumenckich są 
znacznie bardziej efektywne75.

7. Orzecznictwo sądów związane z problematyką klauzul abuzywnych
Z przeglądu orzeczeń wydanych przez francuskie sądy, a zwłaszcza Cour de cassation, wynika, 

że starały się one unikać zbędnego automatyzmu i nadmiernego ograniczania przedsiębiorców 
zawierających umowy z konsumentami.

Cour de cassation przyznał kilkukrotnie, że sam fakt, iż umowa należy do kategorii umów ad-
hezyjnych, nie pozwala na uznanie, że dane postanowienie zostało narzucone poprzez nadużycie 
siły ekonomicznej, podobnie jak sam fakt, że jest niekorzystna dla jednej strony nie oznacza, że 
jest nadmiernie korzystna dla drugiej strony76. Cour de cassation stwierdził wreszcie, że odwo-
łanie się w poszczególnych postanowieniach umowy ubezpieczenia do warunków ogólnych nie 
oznacza samo w sobie nadużycia przewagi ekonomicznej i nie pociąga za sobą nadmiernej ko-
rzyści dla ubezpieczyciela, o ile ubezpieczony miał znajomość tych warunków ogólnych77.

Badając postanowienia umów ubezpieczenia sądy francuskie były raczej wstrzemięźliwe i nie-
zbyt często stwierdzały ich abuzywność. Wynika to prawdopodobnie przynajmniej częściowo, 
ze specyfiki regulacji Code des assurances, który wiele kwestii reguluje w sposób bezwzględnie 
obowiązujący, ograniczając możliwości przedsiębiorców w zakresie nadużywania swojej przewa-
gi w celu sformułowania umowy w sposób korzystny dla nich kosztem konsumentów.

Sądy dopatrzyły się klauzul abuzywnych w stosowanych przez ubezpieczycieli definicjach in-
walidztwa78 oraz niezdolności do pracy,79 uznając je za zbyt restrykcyjne i zastrzeżone jedynie na 
korzyść ubezpieczyciela. Sąd w Lyonie zakwestionował także klauzulę, która definiowała wypa-
dek ubezpieczeniowy jako stwierdzony na podstawie orzeczenia lekarskiego w trakcie ochrony 
ubezpieczeniowej wskazując, że klauzula taka pozwalała ubezpieczycielowi na odstąpienie od 
umowy, w przypadku, gdy dowiedział się o wydarzeniu, które mogło pociągać za sobą inwa-
lidztwo, jeszcze przed orzeczeniem medycznym80. Zakwestionowano również postanowienie 
umowne nakładające na najemców samochodów obowiązek zgłoszenia wypadku ubezpiecze-
niowego wynajmującemu w ciągu 24 godzin pod groźbą utraty świadczeń z ubezpieczenia81.

Odmienną kategorią postanowień uznawanych za klauzule abuzywne są klauzule wyboru 
sądu, które wprawdzie nie naruszają równowagi stron w sferze ich praw i obowiązków ma-
terialnoprawnych, ale są nie mniej niebezpieczne dla konsumenta, który może rezygnować 
z dochodzenia swoich praw przed odległym sądem z uwagi na koszty i niedogodności, z jaki-

74 Por. Y. Picod, H. Davo, op.cit., s. 184–185 oraz s. 387 i nast.; G. Raymond, op.cit., s. 213.
75 Por. Y. Lambert–Faivre, L. Leveneur, op.cit., s. 143.
76 Cour de cassation, 1re civ., 12.03.2002 r., J.C.P 2002.II.10163, Cour de cassation, 1re civ., 16.01.2001, RGDA, 2001, s. 293.
77 Cour de cassation, 1re civ., 10.04.1996 r., R.J.D.A. 1997, no 434.
78 Cour de cassation, 1re civ., 22.11.2007 r., no 1347 F–D; L’Argus de l’Assurance, no 7057, 25.01.2008 r., s. 36.
79 Wyrok sądu w Toulouse, 4.05.1995 r., RGAT, 1995.624.
80 Sąd w Lyon, 28.03.1991 r., D. 1991.449.
81 Sąd w Orleans, 21.03.1995 r., opubl. Lamy Assurances, no 52 d.
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mi się to wiąże82. Stąd orzecznictwo sądów europejskich stwierdza, że w umowach krajowych, 
łączących konsumenta i profesjonalistę, klauzula wyboru sądu właściwego dla siedziby profesjo-
nalisty powinna zawsze być uważana przez sędziego krajowego za abuzywną83.

W swoim orzeczeniu o bardziej ogólnym znaczeniu Cour de cassation stwierdził, że nie wyklucza 
uznania postanowienia umownego za klauzulę abuzywną to, że jest ona zwyczajowo stosowana84.

Nie zostały natomiast uznane za klauzule abuzywne następujące postanowienia stosowane 
przez ubezpieczycieli: klauzula w ubezpieczeniu mieszkania nakładająca na ubezpieczającego – 
pod rygorem niekorzystnych skutków – obowiązek wykazania, że kradzież została popełniona 
w skutek włamania lub użycia podrobionych kluczy85, klauzula nakładająca obowiązek stosowania 
zabezpieczeń przed zajściem wypadku ubezpieczeniowego86, klauzula w umowie ubezpieczenia 
przeciwko ryzyku bezrobocia uzależniająca stosowany cennik od obiektywnych kryteriów powią-
zanych ze zmianami ryzyka bezrobocia87, klauzula w umowie ubezpieczenia definiująca całkowitą 
czasową niezdolność do pracy jako niemożność wykonywania jakiejkolwiek działalności zawodo-
wej88, klauzula ustanawiająca okres karencji w umowie ubezpieczenia od choroby89.

Uogólniając, można zauważyć, że nie są uważane przez sądy za abuzywne także postanowienia 
umowne, które nie przewidują nadmiernej korzyści dla profesjonalisty lub jeśli istnieje świad-
czenie wzajemne z jego strony albo słuszne uzasadnienie dla zastosowania danej klauzuli, nawet 
gdy ogranicza ona prawa konsumenta90.

8. Komisja klauzul abuzywnych i jej działalność w sferze umów ubezpieczenia
Ustawa z dnia 10 stycznia 1978 r. nr 78–23, która wprowadziła ochronę przeciwko klauzulom 

abuzywnym, powołała także do życia Komisję Klauzul Abuzywnych (La Commission des clauses 
abusives). Komisja współpracuje z sądami w sprawach związanych z klauzulami abuzywnymi 
i odgrywa znaczącą rolę w francuskim systemie walki z klauzulami abuzywnymi. 

W związku z opracowaniem nowej ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 1 lipca 2010 r. 
zmodyfikowano także przepisy o Komisji Klauzul Abuzywnych. Obecnie jej skład i funkcjono-
wanie regulują art. L. 534 i nast. Code consomm. a Komisja działa przy Narodowym Instytucie 
Konsumenckim (l’Institut national de la consommation). Komisja składa się z 13 członków, po-
woływanych przez ministra właściwego do spraw konsumenckich na trzyletnią, odnawialną 
kadencję. Rola Komisji polega na działalności w czterech obszarach91: przedstawianiu swojej 
opinii wobec projektów dekretów, których przedmiotem jest określenie klauzul, które powinny 
być uznane za abuzywne (opinie obligatoryjne); poszukiwaniu w umowach modelowych, zwykle 
proponowanych przez profesjonalistów konsumentom lub nieprofesjonalistom klauzul, które 

82 Por. É. Pataut, Clause attributives de juridiction et clauses abusive, (w:) Liber amicorum Jean Calais – Auloy. 
Etudes de droit de la consommation, Dalloz, Paris 2004 , s. 807.
83 Sprawa Oceano, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 27 czerwca 2000 r., połączone sprawy 
C–240/98 do C–244/98; sprawa Pannon, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 4 czerwca 2009 r., sprawa 
C–243/08.
84 Cour de cassation, 1re civ., 31.01.1995 r., Bull. Civ. I, 64.
85 Cour de cassation, 1re civ., 13.07.1998 r., Bull. civ. I. 240.
86 Cour de cassation, 1re civ., 1.02.2000 r., RGDA, 2000, 47.
87 Sąd w Colmar, 16.06.1995 r., RGAT, 1995.624.
88 Cour de cassation, 1re civ., 7.12.2000 r., RGDA, 2001.44.
89 Cour de cassation, 1re civ., 13.02.2001 r., RGDA, 2001, s. 370.
90 Por. Y. Reinhard, S. Thomasset–Pierre, op.cit., s. 162, powołujący: X. Lagarde, Qu’est–ce qu’une clause abusi-
ve?, JCP– Jurisclaseur Periodique. Edition Entreprise, 2006, 1663.
91 Por. Y. Picod, H. Davo, op.cit., s. 188 i nast.
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mogą mieć charakter abuzywny i wydawanie związanych z tym rekomendacji, które są upublicz-
niane w celu usunięcia lub modyfikacji przedmiotowych klauzul; wyrażaniu niewiążącej opinii 
na prośbę sędziego zgłoszoną przy okazji rozpatrywania sprawy; składaniu corocznego raportu 
ze swojej działalności i ewentualnym proponowaniu zmian w prawie – raport jest publiczny 
i publikuje się go w oficjalnym Biuletynie, tzw. BOCCRF (Bulletin Officiel de la Concurrence, de 
la Consommation et de la Répression des Fraudes). Ponadto, Komisja wyraża opinię również 
w przypadku innych tekstów prawnych. Można te opinie nazwać fakultatywnymi, gdyż nie są 
wymagane przez prawo, ale podkreśla się ich rolę dla zwiększenia znaczenia Komisji.

Wspomniane rekomendacje wydawane przez Komisję Klauzul Abuzywnych, mimo ich niewią-
żącego charakteru, miały i mają duże znaczenia dla rozwoju prawa konsumenckiego we Francji. 
Są one publikowane w BOCCRF i często w sposób bezpośredni inspirują ustawodawcę do wpro-
wadzania zmian w prawie. W szczególności ustawa z dnia 31 grudnia 1989 r., która uzupełniła 
lub zmieniła wiele postanowień Code des assurances była inspirowana rekomendacjami Komisji, 
podobnie jak zmiany jego pojedynczych artykułów. Największe znaczenie dla ubezpieczeń miały 
rekomendacje dotyczące: kontynuacji ubezpieczenia podpisanego przez sprzedawcę nierucho-
mości w stosunku do jego nabywcy (CCA 80–02 z 22 maja 1979), ubezpieczeń życia prywatnego 
(CCA 95–04 z dnia 20 września 1985 r.), ubezpieczeń samochodowych (CCA 90–01 z dnia 10 listo-
pada 1989 r.), ubezpieczeń związanych z robotami budowlanymi budowlanymi (CCA 90–02 z dnia 
10 listopada 1989 r.) oraz ubezpieczeń ochrony prawnej (CCA 2002–3 z dnia 21 lutego 2002 r.)92.

W rekomendacji z dnia 20 września 1985 r. Komisja zakwestionowała klauzule umowne, które 
pojawiały się powszechnie w tamtym czasie w umowach ubezpieczenia mieszkania, takie jak: 
klauzula przewidująca utratę uprawnień za najmniejsze opóźnienie w stosunku do ustawowego 
terminu pięciu dniu na zgłoszenie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, klauzula wprowadzająca 
bardzo restrykcyjne warunki odstąpienia od umowy, albo rozbudowane – niekiedy niemożli-
we wręcz do spełnienia – warunki przeprowadzenia dowodu kradzieży. Z kolei w rekomendacji 
z dnia 21 lutego 2002 r. Komisja wymieniła 15 klauzul, które powinny zostać wyeliminowane 
z umów ubezpieczenia pomocy prawnej, w szczególności klauzule, które zagrażają wolności wy-
boru adwokata przez konsumenta – ubezpieczonego93.

Francuski kodeks konsumencki (Code de la consommation) jest krytykowany za brak spójno-
ści, w szczególności za to, że jego poszczególne części mają różne zakresy stosowania. Niektóre 
postanowienia dotyczą stosunków pomiędzy wszelkimi podmiotami, niektóre nie mogą być 
powoływane przez przedsiębiorców a zakres zastosowania części przepisów ogranicza się do 
stosunków między profesjonalistami a konsumentami94. Brak spójności jest dodatkowo potę-
gowany przez fakt, że pojęcia konsumenta, przedsiębiorcy i nieprofesjonalisty nie mają swoich 
definicji legalnych i sposób, w jaki są rozumiane zależy w praktyce od orzecznictwa sądów, a głów-
nie Cour de cassation, które jest zmienne na przestrzeni lat. Od czasu uchwalenia francuskiego 
kodeksu konsumenckiego pojawiały się głosy o konieczności zmian i opracowania aktu bardziej 
spójnego, który nie byłby jedynie kompilacją różnych ustaw, bez wyraźnej myśli przewodniej. 
Prof. Jean Calais–Auloy opracował nawet projekt nowego kodeksu, który został opublikowany 
i stanowi przedmiot dyskusji akademickich95. Projekt nie doczekał się jednak poddania pod gło-
sowanie w parlamencie i pozostaje nadal jedynie propozycją dla ustawodawcy francuskiego.

92 Por. Y. Lambert–Faivre, L. Leveneur, op.cit., s. 139; J. Bigot, op.cit., s. 258.
93 Por. Y. Lambert–Faivre, L. Leveneur, op.cit., s. 137.
94 Por. J. Calais–Auloy, H. Temple, op.cit., s. 37.
95 J. Calais –Auloy, Propositions pour un code de la consommation. Rapport de la commission pour la codification 
du droit de la consommation au Premier ministre, La documentation Française, 1990.



18

Oczywiście prawo francuskie, podobnie jak polskie, uzależnione jest w znacznym stopniu od 
prawa unijnego. W związku z tym, należy liczyć się z koniecznością rewizji pojęcia konsumenta, 
czy raczej nieprofesjonalisty, w razie przyjęcia w prawie unijnym, przynajmniej co do niektórych 
kategorii umów, metody harmonizacji maksymalnej. Na razie propozycja dyrektywy w sprawie 
praw konsumentów, która przewiduje harmonizację maksymalną między innymi w zakresie 
klauzul abuzywnych, nie została przyjęta. Jednak gdyby w przyszłości zdecydowano się na zasto-
sowanie do regulacji klauzul abuzywnych w Europie metody harmonizacji zupełnej, wątpliwe 
byłoby utrzymanie we Francji regulacji, która obejmuje swoim zasięgiem i ochroną także niepro-
fesjonalistów, którymi mogą być osoby prawne. 

Dr Ewa Wójtowicz, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Summary of the ar� cle

Supervision of abusive clauses in French law exemplified by insurance 
contracts

Although, French consumers’ law is characterized by long tradition, it is similar to other Eu-
ropean legislations but still has several unique features. French law lacks a legal definition of 
consumer contract and a legal definition of insurance contract.

Consumer code is used each time when an insurance contract is concluded with a consumer 
which means a contract for non–professional needs. It defines abusive clauses as “ clauses that 
introduce significant imbalance between rights and duties of parts to the insurance agreement, 
being unfavorable for non–professional or consumer” that can be found in agreements conclu-
ded between entrepreneurs and non–professionals or consumers.

Fight with abusive clauses in insurance agreements is one of the most important aspect of 
consumers’ protection that aims at assuring them with legal protection in insurance services. 
This protection is accomplished mainly by individual claims and claims made by consumers’ 
association. As far as control over abusive clauses is concerned, French judge issues judgment 
concerning existing clauses (these appearing on black list, grey list and the ones which do not 
appear on any list but are indicated in a general clause). Clauses considered as abusive are de-
emed to be unwritten. When consumer association launches a claim, a court might order to 
remove such abusive clause from all agreements or certain agreements offered to consumers.

A body supporting court in its fight with abusive clauses is known as Abusive Clauses Commit-
tee, playing a significant role in the French system of fighting with illegal clauses.
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Aleksander Raczyński

Materialnoprawne i procesowe aspekty realizacji roszczeń objętych 
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej

Uwagi wstępne
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie materialnoprawnych i procesowych aspektów 

realizacji roszczeń objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Temat ten obejmu-
je swoim zakresem zależności zachodzące pomiędzy trzema podmiotami stosunku prawnego 
wynikającego z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczycielem, ubezpieczonym 
i poszkodowanym. Użyte w tytule pojęcie „roszczenia objęte ubezpieczeniem odpowiedzialno-
ści cywilnej” oznacza bowiem roszczenia przysługujące wszystkim podmiotom tego stosunku; 
zarówno roszczenia przysługujące poszkodowanemu względem ubezpieczyciela (objęte art. 822 
§ 4 k.c. oraz art. 19 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i zwane po-
wszechnie w literaturze – actio directa), roszczenia przysługujące poszkodowanemu względem 
ubezpieczonego (powstanie tych roszczeń stanowi przesłankę powstania actio directa, zaś ich 
zakres wyznacza – w granicach istniejącej ochrony ubezpieczeniowej – zakres bezpośredniego 
roszczenia przysługującego poszkodowanemu), jak i roszczenia przysługujące ubezpieczonemu 
względem ubezpieczyciela. 

Należy przy tym rozpocząć od przedstawienia relacji zachodzących między wskazanymi wy-
żej podmiotami oraz krótkiej charakterystyki tychże roszczeń. Dopiero bowiem przedstawienie 
zależności zachodzących między poszkodowanym, ubezpieczonym i ubezpieczycielem otworzy 
drogę do analizy procesowych aspektów ich realizacji. 

1. Trójstronny stosunek prawny między ubezpieczycielem, ubezpieczonym a poszkodowanym
Zgodnie z art. 822 § 1 k.c., przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubez-

pieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody 
wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczają-
cy albo ubezpieczony. Rozróżnienie między ubezpieczającym i ubezpieczonym znajduje przy tym 
uzasadnienie w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, o której mowa 
w art. 808 § 1 k.c. Dzieje się tak zatem wówczas, gdy ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody 
wyrządzone przez inny podmiot niż ten, który zawarł umowę ubezpieczenia (ochroną ubezpie-
czeniową objęte są szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, zaś umowę ubezpieczenia zawarł 
ubezpieczający). Z uwagi na fakt, że z punktu widzenia omawianych w niniejszej publikacji za-
gadnień bez znaczenia jest to, czy mamy do czynienia z umową na własny czy też na cudzy 
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rachunek, w dalszej części artykułu pod pojęciem ubezpieczonego rozumieć będziemy zarówno 
podmiot, na rzecz którego zawarto umowę ubezpieczenia (ubezpieczonego), jak i podmiot który 
umowę tę zawierał (ubezpieczającego). 

W razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej, na skutek zdarzenia objętego umową ubezpiecze-
nia OC, między poszkodowanym, ubezpieczonym i ubezpieczycielem wystąpi szereg powiązanych 
ze sobą relacji. Przede wszystkim, między poszkodowanym a ubezpieczonym powstanie wówczas 
roszczenie o naprawienie szkody, którego źródło stanowić będą przepisy o deliktowej lub kontrak-
towej odpowiedzialności ubezpieczonego. Fakt powstania tego roszczenia determinuje zarazem 
powstanie odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela, który zobowiązany jest do wypeł-
nienia zobowiązań ciążących na nim z racji umowy ubezpieczenia łączącej go z ubezpieczającym. 
Poszkodowany może też żądać naprawienia wyrządzonej mu szkody bezpośrednio od ubezpie-
czyciela – oczywiście w ramach ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez tego ostatniego1. 

Stopień wzajemnych powiązań między ubezpieczycielem, ubezpieczonym i poszkodowa-
nym oraz relacje zachodzące między zakresem wyrządzonej szkody, zakresem świadczonej 
ochrony ubezpieczeniowej oraz treścią actio directa uzasadnia zarazem tezę o istnieniu w tym 
zakresie jednego stosunku prawnego między trzema wskazanymi wyżej podmiotami2. Należy 
bowiem wskazać, że zaspokojenie poszkodowanego przez ubezpieczyciela powoduje zarów-
no wygaśnięcie roszczenia przysługującego poszkodowanemu względem ubezpieczonego, jak 
i ubezpieczonemu względem jego ubezpieczyciela3. Sam poszkodowany może się co prawda 
domagać naprawienia wyrządzonej mu szkody wyłącznie od ubezpieczonego, wyłącznie od 
ubezpieczyciela lub od obu tych podmiotów łącznie – w każdym jednak przypadku nie może on 
zostać wzbogacony ponad zakres doznanej szkody; mamy tu bowiem do czynienia ze swoistą 
konkurencją dwóch roszczeń służących temu samemu celowi4. 

Pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczonym zachodzą przy tym więzi określane w literatu-
rze mianem solidarności nieprawidłowej5. Konstrukcja ta umożliwia analogiczne stosowanie 
przepisów o zobowiązaniach solidarnych do więzi prawnych łączących ubezpieczonego i ubez-
pieczyciela6. Wyjaśnienia wymaga jednak zakres przepisów odnoszących się do solidarności 
dłużników, które znajdą zastosowanie w odniesieniu do stosunku prawnego zachodzącego 
między wskazanymi wyżej podmiotami. W literaturze podkreśla się, że cecha charakterystycz-
na zobowiązań objętych pojęciem solidarności nieprawidłowej przejawia się w samodzielnym 
zobowiązaniu każdego z dłużników; każdy też samodzielnie odpowiada za należny od niego 
przedmiot świadczenia7. Stąd też dopuszcza się możliwość analogicznego stosowania tych prze-
pisów, które opierają się na odrębnej sytuacji każdego z dłużników solidarnych8. 

1 Por. E. Kowalewski, Istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Prawo Asekuracyjne 2002, nr 3, s. 7. 
2 Szerzej na ten temat: A. Raczyński, Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej, Warszawa 2010, s.79 i nast.
3 M. Serwach, (w:) E. Kowalewski (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz–Toruń 2006, s. 392.
4 A. Wąsiewicz, Odpowiedzialność cywilna za wypadki samochodowe na tle obowiązkowego ubezpieczenia, 
Warszawa 1969, s. 229; E. Kowalewski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Funkcje i przemiany, Toruń 
1981, s. 185.
5 M. Serwach, (w:) E. Kowalewski (red.), op.cit., s. 392.
6 Tak A. Szpunar, O solidarności niewłaściwej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1980, nr 4, s. 17. 
7 B. Lewaszkiewcz–Petrykowska, Zobowiązanie in solidum, Studia Prawniczo–Ekonomiczne 1976, t. XVII, s. 39.
8 T. Ereciński, Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, Warszawa 
1976, s. 94–95; M. Pyziak–Szafnicka, (w:) System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań. Część ogólna, t. 5, IV, 
Nb 152, Warszawa 2006; A. Szpunar, O solidarności..., s. 27–29; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – 
część ogólna, Warszawa 2006, s. 110.
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Co do zasady, doktryna opowiada się za dopuszczalnością stosowania przepisów art. 371–372 
k.c. do zobowiązań określanych mianem solidarności nieprawidłowej9. Nieco większe wątpliwo-
ści literatury i orzecznictwa budzi możliwość zastosowania w tych przypadkach art. 373 k.c.10 
oraz art. 375 § 1 k.c.11

W odniesieniu do relacji prawnych zachodzących między ubezpieczycielem i ubezpieczonym 
należy opowiedzieć się za dopuszczalnością analogicznego stosowania zasad wynikających z art. 
373 oraz 375 § 1 k.c. Przepisy te są bowiem przejawem niezależnego bytu zobowiązań obu współ-
dłużników, zaś zobowiązania ubezpieczyciela i ubezpieczonego cechują się bez wątpienia dużym 
stopniem niezależności. Warto wskazać, że odmienny jest charakter i podstawa prawna obu tych 
zobowiązań. O ile bowiem roszczenie poszkodowanego względem ubezpieczonego jest przejawem 
tzw. odpowiedzialności sprawczej, której źródło stanowią przepisy o deliktowej lub kontraktowej 
odpowiedzialności, o tyle roszczenie poszkodowanego względem ubezpieczyciela ma charakter 
gwarancyjny i znajduje swe źródło w ustawie. Stąd też należy uznać, iż zwolnienie z długu lub zrze-
czenie się solidarności przez wierzyciela względem ubezpieczyciela lub ubezpieczonego nie ma 
skutku względem drugiego z nich. Podobnie brak przeszkód do przyjęcia zasady, zgodnie z którą 
każdy ze współdłużników może bronić się zarzutami, które przysługują mu osobiście względem 
wierzyciela, jak również tymi, które ze względu na sposób powstania lub treść zobowiązania są 
wspólne im wszystkim. Warto wskazać, że specyfika odpowiedzialności ubezpieczyciela powo-
duje, iż może on bronić się zarzutami wynikającymi z treści umowy ubezpieczenia (których to 
zarzutów nie może nota bene podnieść przeciwko poszkodowanemu ubezpieczony); z kolei za-
równo ubezpieczyciel, jak i ubezpieczony mogą powoływać się na zarzuty ograniczające zakres 
odpowiedzialności ubezpieczonego – zarzuty te są bowiem wspólne obu tym podmiotom.

2. Możliwość żądania zwrotu odszkodowania zapłaconego bezpośrednio na rzecz poszkodo-
wanego

Obowiązujące przepisy nie pozwalają na jednoznaczne rozstrzygnięcie czy ubezpieczony, który 
sam spełnił świadczenie na rzecz poszkodowanego może domagać się od ubezpieczyciela jego 
zwrotu. I chociaż z perspektywy trójstronnego stosunku prawnego w ubezpieczeniu OC, kwestia 
ta wydaje się być jedną z najbardziej kluczowych, również doktryna nie potrafiła wypracować 
w tym zakresie jednolitego stanowiska12. Przyjęcie dopuszczalności istnienia po stronie ubez-
pieczonego roszczenia o zwrot wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania budzi z kolei 
wątpliwości w zakresie podstawy prawnej takiego roszczenia. 

Bez wątpienia podstawy tej nie może stanowić art. 376 k.c. jako przepis stanowiący przejaw 
wspólnej więzi zobowiązań solidarnych13. Z punktu widzenia konstrukcji i funkcji ubezpieczenia 

9 M. Pyziak–Szafnicka, op.cit., Nb 153; Z. Radwański, A. Olejniczak, op.cit., s. 110. 
10 Por. M. Serwach, (w:) E. Kowalewski (red.), op.cit., s. 393 oraz wskazany tam wyrok Sądu Apelacyjnego w War-
szawie z dnia 11 października 1996 r., I ACr 822/96, OSA 1998, nr 4, poz. 13. 
11 B. Lewaszkiewcz–Petrykowska, op.cit., s. 36.
12 Z jednej strony warto tu przytoczyć pogląd M. Krajewskiego, zgodnie z którym spełnienie świadczenia przez 
ubezpieczonego zwalnia ubezpieczyciela jedynie z obowiązku zapłaty na rzecz poszkodowanego, nie zaś z obo-
wiązku zrekompensowania ubezpieczonemu ciężaru spełnionego świadczenia, jak i całkowicie przeciwstawny 
pogląd A. Szpunara, który z kolei twierdził, że ubezpieczonemu, który wynagrodził szkodę, nie przysługuje rosz-
czenie zwrotne względem ubezpieczyciela – M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Komentarz. Art. 805–834 KC, 
Warszawa 2004, s. 183; A. Szpunar, Dochodzenie roszczeń z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, Pra-
wo Asekuracyjne 2000, nr 3, s.10.
13 M. Pyziak–Szafnicka, op.cit., Nb 156; A. Szpunar, O solidarności…, s. 27–29; Z. Radwański, A. Olejniczak, op.cit., 
s. 110.
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odpowiedzialności cywilnej, trudno byłoby zaakceptować zastosowanie normy wynikającej ze 
wskazanego wyżej przepisu. Istotą odpowiedzialności gwarancyjnej jest wszak przejęcie przez 
ubezpieczyciela ciężaru naprawienia szkody, której skutki obciążają co do zasady ubezpieczo-
nego. Nie da się zatem w żaden sposób uzasadnić poglądu, zgodnie z którym ubezpieczony 
i ubezpieczyciel powinni ponosić odpowiedzialność w częściach równych14.

Wyjaśnienie omawianego zagadnienia ma tymczasem istotne znaczenie z punktu widzenia 
dokonania wykładni art. 822 § 4 k.c. Czy przepis umożliwiający poszkodowanemu żądanie na-
prawienia szkody bezpośrednio od ubezpieczyciela wyłącza bowiem roszczenie przysługujące 
samemu ubezpieczonemu, czy też roszczenie to współistnieje obok roszczenia przysługującego 
samemu ubezpieczonemu?

Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga uprzedniej refleksji natury ogólnej; nie ulega 
wątpliwości, że oba omawiane roszczenia mogą służyć naprawieniu tej samej szkody. W konse-
kwencji uznanie, iż actio directa współistnieje z roszczeniem przysługującym ubezpieczonemu 
wiąże się z koniecznością wyjaśnienia pierwszeństwa między nimi. 

 Problem ten wydaje się jednak do rozwiązania jeśli uzmysłowimy sobie, że ubezpieczyciel 
będzie zobowiązany wypłacić odszkodowanie temu podmiotowi, który wskutek owej szko-
dy doznał uszczerbku w prawnie chronionych dobrach. Jeśli zatem uszczerbek, doznany przez 
poszkodowanego na skutek wyrządzonej mu szkody, nie zostanie wyrównany przez ubezpie-
czonego, uprawnionym do żądania zapłaty od ubezpieczyciela będzie wyłącznie poszkodowany. 
Jeżeli jednak ubezpieczony sam naprawi wyrządzoną poszkodowanemu szkodę, a tym samym 
fakt zapłaty odszkodowania spowoduje uszczerbek w majątku ubezpieczonego, będzie on mógł 
żądać od ubezpieczyciela spełnienia świadczenia objętego treścią umowy ubezpieczenia15. 

Wydaje się, że podstawę prawną roszczenia ubezpieczonego stanowić może art. 822 § 1 k.c. 
Brzmienie tego przepisu wskazuje wszak, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody objęte odpo-
wiedzialnością ubezpieczonego, co zdaje się sugerować dopuszczalność roszczenia po stronie 
ubezpieczonego o zwrot wypłaconego przez niego uprzednio odszkodowania. Również wy-
kładnia historyczna przemawia za uznaniem, iż źródło omawianego roszczenia stanowi art. 822 
§ 1 k.c. Przepis ten stanowił bowiem w przeszłości – przed wprowadzeniem actio directa – źródło 
roszczeń ubezpieczonego względem ubezpieczyciela. Dawniej bowiem poszkodowany w związ-
ku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem OC mógł dochodzić swoich roszczeń jedynie od 
ubezpieczonego, zaś ubezpieczyciel pokrywał zasądzone bądź uznane umownie odszkodowanie. 
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uprawniała zatem wyłącznie ubezpieczone-
go do wystąpienia względem ubezpieczyciela z roszczeniem o zapłatę. W tej sytuacji, podstawę 
prawną roszczenia ubezpieczonego względem ubezpieczyciela stanowił art. 822 k.c.16

Warto przypomnieć, że – poza niektórymi obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności 
cywilnej – bezpośrednie roszczenie z tytułu ubezpieczenia OC przyznane zostało poszkodowa-
nemu dopiero w drodze art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach 
majątkowych i osobowych17. Do dnia jej wejścia w życie18, poszkodowany w związku ze zda-
rzeniem objętym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej mógł jedynie dochodzić swoich 
roszczeń od osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody, zaś zakład ubezpieczeń pokrywał 

14 Por. domniemanie zawarte w końcowej części art. 376 § 1 k.c.; A. Raczyński, op.cit., s. 111.
15 A. Raczyński, op.cit., s. 114 i nast.
16 Ibidem. 
17 Dz. U. z 1984 r., nr 45, poz. 242.
18 Co nastąpiło z dniem 1 stycznia 1985 r.
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zasądzone bądź uznane umownie odszkodowanie19. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej uprawniała zatem wyłącznie ubezpieczonego do wystąpienia względem ubezpieczyciela 
z roszczeniem o zapłatę. Umowa ta – w braku podstawy prawnej – nie rodziła więc bezpośred-
niego roszczenia poszkodowanego do zakładu ubezpieczeń20. W tej sytuacji, podstawę prawną 
roszczenia ubezpieczonego względem ubezpieczyciela stanowił art. 822 k.c.

3. Charakter więzi łączących ubezpieczonego i ubezpieczyciela w procesie
Wskazane wyżej – w pkt 2 niniejszego artykułu – relacje zachodzące między ubezpieczycielem 

i ubezpieczonym znajdują swoje odzwierciedlenie na płaszczyźnie procesowej. Jak już bowiem 
wspomniano, poszkodowany może się domagać naprawienia wyrządzonej mu szkody łącznie od 
ubezpieczonego i ubezpieczyciela lub też od każdego z nich z osobna. 

W pierwszej ze wskazanych wyżej sytuacji, między ubezpieczonym i ubezpieczycielem zajdzie 
tzw. współuczestnictwo materialne, oparte na wspólnych prawach i obowiązkach pozwanych 
(art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c.)21. Każdy współuczestnik działa wówczas w imieniu własnym (art. 73 
§ 1 k.p.c.). Oznacza to, że każdy z nich samodzielnie popiera swoją sprawę, a więc ma pra-
wo dokonywać wszelkich czynności procesowych, chociażby działania te naruszały interesy 
pozostałych współuczestników. W konsekwencji przebieg procesu oraz jego zakończenie może 
nastąpić w różnym czasie i być odmienne w treści co do każdego ze współuczestników. Współ-
uczestnictwo to nie ma bowiem charakteru współuczestnictwa koniecznego w rozumieniu art. 
72 § 2 k.p.c.22 – nie jest wszak tak, by sprawa przeciwko ubezpieczycielowi i ubezpieczonemu 
mogła się toczyć tylko łącznie.

Z kolei w drugiej z opisanych wyżej sytuacji, w razie wystąpienia przez poszkodowanego z po-
wództwem wyłącznie przeciwko ubezpieczonemu lub wyłącznie przeciwko ubezpieczycielowi, 
drugi z nich może wystąpić w tym postępowaniu w charakterze interwenienta ubocznego. Inter-
wenient uboczny jest uprawniony do wszelkich czynności procesowych dopuszczalnych według 
stanu sprawy byleby nie pozostawały one w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami stro-
ny, do której przystąpił (art. 79 k.p.c.).

W świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego istnieją dwa rodzaje interwencji 
ubocznej: samoistna i niesamoistna. Pierwsza zachodzi wówczas, gdy z istoty spornego stosun-
ku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, że wyrok w sprawie ma wywołać bezpośredni skutek 
prawny w stosunku między interwenientem a przeciwnikiem strony, do której interwenient 
przystąpił (art. 81 k.p.c.). W literaturze wskazuje się przy tym, że ów bezpośredni skutek pole-
ga na objęciu interwenienta ubocznego samoistnego powagą rzeczy osądzonej w rozumieniu

19 W. Górski, Z historii ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych, Wiadomości 
Ubezpieczeniowe 1961, nr 11, s. 8.
20 J. Łopuski, (w:) Jan Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1980, s. 733; por. także uzasad-
nienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1972 r., III CZP 74/71, OSNCP 1972, nr 7–8, poz. 122.
21 A. Torbus, Stanowisko procesowe zakładu ubezpieczeń w wypadku wytoczenia powództwa przeciwko kierow-
cy (posiadaczowi) pojazdu, Przegląd Sądowy 2001, nr 11–12, s. 144.
22 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1996 r., III CZP 184/1995, OSNC 1996, nr 7–8, poz. 91; A. Szpunar, 
Legitymacja bierna w procesie odszkodowawczym z tytułu odszkodowań komunikacyjnych, Prawo Asekuracyjne 
1997, nr 1, s. 3–11; tenże, Dochodzenie roszczeń z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, Prawo Aseku-
racyjne 2000, nr 3, s. 13; A. Torbus, op.cit., s. 144– 148; G. Bieniek, Cywilnoprawna problematyka ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na tle nowych uregulowań, Przegląd Sądowy 2004, nr 5, s. 58–59; 
J. Pokrzywniak, (w:) M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyński, Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy po-
jazdów mechanicznych, Bydgoszcz–Poznań 2007, s. 220. 
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art. 366 k.p.c.23 Interwencja uboczna ma zatem charakter samoistny wówczas, gdy wyrok zapa-
dły w sprawie przeciwko stronie do której interwenient przystąpił spowoduje, że powaga rzeczy 
osądzonej odniesie skutek także względem samego interwenienta, a zatem niemożliwym będzie 
wytoczenie powództwa przez interwenienta lub przeciwko niemu o to samo roszczenie. 

Skoro ubezpieczonego i ubezpieczyciela łączy więź o charakterze solidarności nieprawidłowej, 
a zatem działania i zaniechania jednego z nich nie mogą szkodzić drugiemu, nie sposób uznać, by 
wyrok wydany przeciwko ubezpieczonemu bądź ubezpieczycielowi wywołał bezpośredni skutek 
prawny w stosunku między poszkodowanym a drugim z tych podmiotów. Zauważmy wszak, że 
skoro możliwe jest przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia tylko w stosunku do jedne-
go ze współdłużników, możliwe jest także uwzględnienie powództwa w odniesieniu do jednego 
z nich, z jednoczesnym oddaleniem powództwa wobec drugiego. W konsekwencji, interwencja 
uboczna w omawianej sytuacji przybiera postać interwencji ubocznej niesamoistnej24. 

Przystąpienie do procesu w charakterze interwenienta ubocznego jest dobrowolne. Zasada 
ta doznaje jednak pewnych graniczeń w odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych. Zgodnie 
bowiem z art. 20 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w postępowa-
niu sądowym o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności 
cywilnej niezbędne jest przypozwanie ubezpieczyciela. 

Wspomniany wyżej przepis nie wyjaśnia jednak czy postępowanie sądowe wytoczone przez 
poszkodowanego przeciwko ubezpieczonemu musi się toczyć z udziałem ubezpieczyciela 
a w konsekwencji czy konieczne jest dopozwanie czy przypozwanie tego podmiotu. Ustawodaw-
ca połączył bowiem – z procesowego punktu widzenia – dwa przeciwstawne terminy: obowiązek 
(„jest niezbędne”) oraz przypozwanie25. O ile określone w art. 194–196 i art. 198 k.p.c. dopo-
zwanie oznacza w istocie podmiotowe przekształcenie powództwa, o tyle uregulowane w art. 
84 k.p.c. przypozwanie jest tylko zawiadomieniem osoby trzeciej o toczącym się procesie26. 

Począwszy od uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1996 r.27, utrwalony w orzecznictwie 
i doktrynie pogląd wskazuje, że współuczestnictwo ubezpieczyciela i ubezpieczonego w procesie 
nie ma charakteru współuczestnictwa koniecznego. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest uzna-
nie, że instytucja, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG 
i PBUK, to w istocie uregulowane w art. 84 k.p.c. przypozwanie. Niezbędne jest zatem jedynie 
zawiadomienie ubezpieczyciela o procesie, którego przedmiotem jest naprawienie szkody ob-
jętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz wezwanie go do udziału 
w charakterze interwenienta ubocznego28. 

23 B. Czech, (w:) K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1– 50514, Warsza-
wa 2006, s. 382; A. Zieliński, (w:) A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 
1–50514, t. I, Warszawa 2006, s. 265. 
24 Tak też J. Mucha, Charakter prawny współuczestnictwa procesowego posiadacza pojazdu mechanicznego 
i ubezpieczyciela w procesie odszkodowawczym z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cy-
wilnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 1, s. 80–85. Przeciwne stanowisko zajmuje w tej 
kwestii M. Serwach, zdaniem której interwencja uboczna ma w omawianej sytuacji charakter interwencji ubo-
cznej samoistnej, zaś wyrok zapadły przeciwko pozwanemu odnosi bezpośredni skutek także względem inter-
wenienta ubocznego – M. Serwach, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. 
Komentarz, Kraków 2005, s. 765 oraz 799.
25 M. Serwach, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach (red.), op.cit., s. 797. 
26 Szerzej na temat różnic między obiema instytucjami: H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy sędziego w spra-
wach cywilnych, Warszawa 2005, s. 100–101. 
27 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1996 r., III CZP 184/1995, OSNC 1996, nr 7–8, poz. 91. 
28 G. Bieniek, op.cit., s. 58–59; J. Pokrzywniak, (w:) M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyński, op.cit., s. 223–225; 
M. Serwach, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach (red.), op.cit., s. 797–798.
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Ze wskazanej wyżej regulacji nie wynika jednoznacznie, czy obowiązek zawiadomienia ubez-
pieczyciela o toczącym się postępowaniu ciąży na pozwanym w procesie ubezpieczonym, czy też 
na sądzie. Przyjąć jednak należy, że obowiązek taki ciąży na ubezpieczonym, zaś sankcją za jego 
niedopełnienie jest możliwość podniesienia przez ubezpieczyciela względem ubezpieczonego 
zarzutu niewłaściwego prowadzenia procesu29. 

4. Możliwość żądania zapłaty przez ubezpieczonego bezpośrednio na rzecz poszkodowanego
Bez wątpienia luką w obowiązującej regulacji stosunku prawnego wynikającego z ubezpiecze-

nia OC jest brak jednoznacznej podstawy umożliwiającej ubezpieczonemu żądanie na drodze 
sądowej spełnienia świadczenia bezpośrednio na rzecz poszkodowanego. 

Przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wspominają jedy-
nie o tym, że poszkodowany może domagać się roszczeń w imieniu własnym bezpośrednio 
od ubezpieczyciela. Brak tu jednak regulacji określającej, czy uprawnienie żądania spełnienia 
świadczenia na rzecz poszkodowanego przysługuje również ubezpieczonemu. 

Problemem tym zajmował się Sąd Apelacyjny w Białymstoku, który w wyroku z dnia 9 paździer-
nika 2003 r., stwierdził, że wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego powoduje, iż naprawienie 
szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego nastąpi przez ubezpieczyciela – w majątku ubezpieczo-
nego nie wystąpi więc uszczerbek związany z koniecznością zaspokojenia świadczenia należnego 
poszkodowanemu. Sąd ten wskazał zarazem, że obowiązek ubezpieczyciela aktualizuje się do-
piero w razie uzyskania przez poszkodowanego tytułu egzekucyjnego wobec ubezpieczonego30. 
Z kolei Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 13 maja 2005 r., stwierdził, że ubezpieczonemu nie służy 
roszczenie o wypłatę odszkodowania nie tylko dla siebie, ale również dla poszkodowanego. Uza-
sadnieniem takiego stanowiska było przyjęcie, że przyznanie poszkodowanemu actio directa 
wyłącza bezpośrednie roszczenie odszkodowawcze ubezpieczonego wobec ubezpieczyciela31. 

Autor niniejszej publikacji opowiada się za poglądem, w świetle którego roszczenie ubezpie-
czonego względem ubezpieczyciela współistnieje obok roszczenia przysługującego samemu 
ubezpieczonemu, o czym szerzej była mowa w pkt 3 niniejszego artykułu. Wbrew pozorom, 
poglądowi o współistnieniu dwóch roszczeń nie sprzeciwia się istnienie wyłącznie jednej szkody. 
Nie ma bowiem wątpliwości, iż ubezpieczony, który sam nie zaspokoił roszczeń poszkodowa-
nego, nie może żądać od ubezpieczyciela spełnienia świadczenia na swoją rzecz. Szkoda, która 
podlega naprawieniu została bowiem wyrządzona w majątku poszkodowanego, a nie ubezpie-
czonego. Do chwili wyrównania tej szkody przez samego ubezpieczonego, temu ostatniemu nie 
przysługuje też roszczenie do ubezpieczyciela o zwrot wypłaconego odszkodowania. Bez wątpie-
nia ma on jednak interes w żądaniu od ubezpieczyciela spełnienia świadczenia bezpośrednio na 
rzecz poszkodowanego. Spełnienie tego świadczenia zwalnia go wszak od odpowiedzialności. 

Warto w tym miejscu sięgnąć do niemieckiej koncepcji ubezpieczenia OC jako ubezpieczenia 
pasywów. W świetle tej koncepcji, ubezpieczonemu nie służy względem ubezpieczyciela rosz-
czenie o zapłatę, lecz o zwolnienie go od pasywów obciążających jego majątek do momentu 
zaspokojenia osoby poszkodowanej32. Jeśli zatem uznamy, że ubezpieczonemu służy względem 

29 Przekonywujące argumenty za takim poglądem wskazuje J. Pokrzywniak, (w:) M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Ra-
czyński, op.cit., s. 224–225; tak też A. Torbus, op.cit., s. 145–146; podobnie M. Serwach, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach 
(red.), op.cit., s. 798. Jednak zdaniem G. Bieńka obowiązek taki ciąży na sądzie – por. G. Bieniek, op.cit., s. 58. 
30 Wyrok z dnia 9 października 2003 r., I ACa 452/03, LEX nr 82525.
31 IV CK 706/2004, LEX nr 155360.
32 F. Hacke, Die Rechtssprechung der Reichsgerichts, des Reichsobersicherungsrecht, Berlin 1910, s. 444, za: E. 
Kowalewski, Teoretyczny model świadczenia ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, 
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo 1990, z. 28, s. 129. 
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ubezpieczyciela materialnoprawne roszczenie o zwolnienie go od pasywów obciążających jego 
majątek do momentu zaspokojenia osoby poszkodowanej33, zasadnym jest uznanie, iż ubez-
pieczonemu służy również legitymacja procesowa względem ubezpieczyciela umożliwiająca 
ubezpieczonemu wyegzekwowanie roszczenia o zwolnienie jego majątku od wskazanych wyżej 
pasywów. W przeciwnym razie musielibyśmy przyjąć, że owo roszczenie ma jedynie iluzoryczny 
charakter, ponieważ ubezpieczonemu nie służy uprawnienie do żądania jego ochrony na drodze 
sądowej34.

Ubezpieczony nie musiałby zatem samodzielnie zaspakajać poszkodowanego, po to by do-
piero następczo żądać zwrotu spełnionego świadczenia od ubezpieczyciela, lecz mógłby od 
razu wytoczyć ubezpieczycielowi proces żądając zapłaty bezpośrednio na rzecz poszkodowa-
nego. Konstrukcja ta wydaje się na pierwszy rzut dość skomplikowana; warto jednak wskazać, 
że orzecznictwo dopuściło już w przeszłości możliwość żądania na drodze sądowej spełnienia 
świadczenia bezpośrednio na rzecz innej osoby. Otóż w wyroku z dnia 21 czerwca 2002 r., Sąd 
Najwyższy dopuścił po stronie wierzyciela (w tym przypadku osoby zastrzegającej spełnie-
nie świadczenia bezpośrednio na rzecz osoby trzeciej) możliwość „przymuszenia” dłużnika do 
świadczenia bezpośrednio na rzecz osoby trzeciej, w oparciu o treść art. 393 § 3 k.c.35 Wyda-
je się zatem, że również w omawianej sytuacji nie ma przeszkód, by również ubezpieczonemu 
przyznać legitymację procesową przeciwko ubezpieczycielowi i umożliwić mu wytoczenie po-
wództwa w swoim imieniu, lecz na rzecz poszkodowanego.

Uwagi końcowe
Spojrzenie na problematykę roszczeń objętych ubezpieczeniem OC od strony relacji zachodzą-

cych między wszystkimi stronami omawianego stosunku prawnego prowadzi do konstatacji, iż 
aktualnie obowiązujące regulacje dalekie są od doskonałości. 

Bez wątpienia, mankamenty obowiązującego systemu uwidaczniają się w sposób szczegól-
ny z perspektywy ubezpieczonego. O ile bowiem funkcją ubezpieczenia OC jest zabezpieczenie 
jego majątku przed powstaniem określonych pasywów, o tyle de lege lata żaden przepis nie 
przyznaje mu wprost ani roszczenia do ubezpieczyciela o zwrot wypłaconego poszkodowanemu 
odszkodowania, ani też roszczenia o zapłatę ww. odszkodowania bezpośrednio na rzecz poszko-
dowanego. 

Zdaniem autora niniejszej publikacji, w drodze wykładni celowościowej art. 822 § 1 k.c. oba 
te roszczenia da się wyinterpretować. Cel i charakter omawianego ubezpieczenia przemawia 
bowiem jednoznacznie za tym, by również ubezpieczony (obok poszkodowanego) mógł żądać 
od ubezpieczyciela naprawienia wyrządzonej szkody. Oznacza to zarazem, iż znajdujące swoje 
źródło w art. 822 § 4 k.c. oraz art. 19 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG 
i PBUK actio directa nie wyłącza roszczeń samego ubezpieczonego, a jedynie z tymi roszczeniami 
współistnieje. 

Między roszczeniami obu podmiotów nie zachodzi przy tym jakakolwiek kolizja albowiem 
o tym, który z nich uprawniony jest do żądania zapłaty od ubezpieczyciela decyduje uszczer-
bek w majątku – będący konsekwencją wyrządzonej szkody (jak w przypadku poszkodowanego) 
lub jej naprawienia (jak w przypadku ubezpieczonego). Konsekwentnie należy też dopuścić 

33 E. Kowalewski, Teoretyczny model..., s. 129–130.
34 Zasadą jest tymczasem, że pojęcie „roszczenia” łączy w sobie materialnoprawne uprawnienia z kompetencją 
do żądania ochrony ze strony właściwego organu – por. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 
2001, s. 106 oraz S. Grzybowski, (w:) System prawa cywilnego. Część ogólna, t. I, wyd. 2, Wrocław 1985, s. 222.
35 V CKN 1069/00, OSNC 2003, nr 11, poz. 149.
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legitymację procesową po stronie ubezpieczonego wyrażającą się w możliwości zapłaty odszko-
dowania bezpośrednio na rzecz samego poszkodowanego. 

Omawiane wyżej zagadnienia mają jednak na tyle istotne i fundamentalne znaczenie, iż warto 
byłoby by ustawodawca pokusił się o jednoznaczne wyjaśnienie pozycji prawnej ubezpieczo-
nego oraz doprecyzowanie relacji zachodzących między ubezpieczycielem, ubezpieczonym 
i poszkodowanym. Należy przypuszczać, że ten legislacyjny zabieg zachęciłby ubezpieczonych 
do dobrowolnej wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanych, a tym samym usprawnił 
proces kompensacji szkód. 

Dr Aleksander Raczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Summary of the ar� cle

Material, legal and litigation aspects of execution of claims covered
by third party liability insurance

The aim of the article is to present material, legal and litigation aspects of execution of claims 
covered by third party liability insurance. Special attention is paid to the legal relationship be-
tween an insurer, an insured and an injured person and legal relationship of these three parties 
as well as litigation aspects in between.

The first group to be presented is a group of claims that a person injured and an insured party 
(perpetrator) are entitled to an indemnity as far as insurer’s liability is concerned. The second 
group are claims of the injured person against an insured party. Special attention is paid to the 
legal grounds of insured’s claims against an insurer to refund the amount of compensation pre-
viously paid by the perpetrator directly to the injured person.

Second part of the article analyzes an execution of the above rights in court proceedings. The 
character of mutual relations of an insurer and an insured in court proceedings is described 
herein. Additionally, presentation of possible legal options was made: an injured party filing 
a complaint against an insurer, an insured or both. The author describes also the possibility of 
payment of a compensation by the insurer directly to an injured person on request of the in-
sured.

Summing up, the weak points of the current system are indicated. Moreover, postulates de 
lege ferenda and suggestions of introducing specific regulations of mutual and legal relations 
between an insured, an insurer and an injured person are described.
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Małgorzata Serwach

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach odpowiedzialności 
cywilnej – aktualne problemy prawne

Uwagi wprowadzające
1. W ustawodawstwach europejskich reprezentowane są dwie koncepcje dotyczące unormo-

wania prawa ubezpieczeń: jako odrębnego aktu prawnego, którego najlepszym przykładem jest 
francuski Code des assurances lub wprowadzenia kompleksowej regulacji ubezpieczeniowej 
do przepisów kodeksu cywilnego. Zwolennicy pierwszej koncepcji dowodzą, że skomplikowa-
na materia prawnoubezpieczeniowa, chociażby ze względu na wielość możliwych stosunków 
zobowiązaniowych (ubezpieczenia lądowe, ubezpieczenia morskie; ubezpieczenia dobrowolne, 
ubezpieczenia obowiązkowe; ubezpieczenia na własny lub na cudzy rachunek; ubezpieczenia 
prywatne, ubezpieczenia zawodowe oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 
nie mieści się w granicach przepisów kodeksu cywilnego, które mają jedynie ramowy charak-
ter. Jak wskazują rodzime doświadczenia funkcjonowanie polskich ubezpieczeń w specyficzny 
sposób „wyprzedza” regulacje kodeksowe, tworząc charakterystyczny rozdźwięk pomiędzy obo-
wiązującym prawem oraz stosowaną praktyką1. Pewnego rodzaju „niedostatki” czy też luki 
obecnej regulacji przebiegają dwutorowo.

Z jednej strony, postanowienia kodeksu cywilnego odnoszące się do poszczególnych ubez-
pieczeń można traktować jako niewystarczające, a niekiedy wręcz „śladowe”. W takim zakresie 
zostały uregulowane ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a także niektóre ubezpieczenia 
osobowe, w szczególności grupowe ubezpieczenia na życie2.

Z drugiej strony, coraz częściej można zaobserwować powstawanie, a następnie rozwój nowych 
typów ubezpieczeń, nieprzewidzianych dotychczas expressis verbis przez polskiego ustawodaw-
cę (np. No Fault Patient Insurance)3. Natomiast najnowsza praktyka wykształciła odrębny rodzaj 

1 E. Kowalewski, Dylematy prawne ubezpieczeń obowiązkowych a kodeks ubezpieczeń, Studia Iuridica Toru-
niensia 2010, nr 7–8, s. 8; W. W. Mogilski, Zagadnienia legislacyjne ubezpieczeń obowiązkowych w Kodeksie 
Ubezpieczeń (w:) E. Kowalewski (red.), O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, Toruń 2009, s. 184 i nast.
2 Zob. kompleksową publikację poświęconą tej problematyce: E. Kowalewski (red.), Ubezpieczenia grupowe 
na życie a prawo zamówień publicznych, Toruń 2010; K. Malinowska, Ubezpieczenia grupowe na Zycie – niebyt 
w majestacie prawa?, Prawo Asekuracyjne 2008, nr 2, s. 35 i nast.
3 Do konstrukcji tej odwołuje się projekt nowelizacji przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta wprowadzający tzw. odpowiedzialność za zdarzenia medyczne nazywane jeszcze niedawno odpowie-
dzialnością za błąd medyczny. Zob. E. Kowalewski, M. Śliwka, M. Wałachowska, Kompensacja szkód wynikłych 
z „błędów medycznych”, Ocena projektowanych rozwiązań prawnych, Prawo i Medycyna 2010, nr 4, s. 22 i nast.;



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 11(2/2011) 29

ubezpieczeń, tzw. prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Stosunek zobowiązaniowy pomiędzy 
ubezpieczycielem, który pokrywa koszty udzielania świadczenia opieki zdrowotnej oraz kon-
kretnym ubezpieczającym powstaje na podstawie odpowiedniej umowy, a brak jakichkolwiek 
unormowań prawnych w tym zakresie rodzi uzasadnione pytania zarówno o kształt, jak i istotę 
wskazanych ubezpieczeń. Podstawowe zagadnienie sprowadza się przy tym do ustalenia, co jest 
de facto przedmiotem prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego; w konsekwencji – które przepi-
sy kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia powinny być do niego stosowane.

2. Wskazując na potrzebę odrębnego kompleksowego uregulowania ubezpieczeń OC należy 
podkreślić dynamiczny rozwój odpowiedzialności cywilnej oraz wzrost świadomości osób po-
szkodowanych zgłaszających coraz wyższe roszczenia. Rozwój życia gospodarczego powoduje, 
że sukcesywnie zwiększa się też grono odpowiedzialnych podmiotów – potencjalnych sprawców 
szkody, jak i samych ubezpieczających, którzy poprzez zawarcie odpowiedniej umowy ubezpiecze-
nia pragną uchronić swój majątek przed jego uszczupleniem na skutek wypłaty odszkodowania4.

Obecna niepełna regulacja powoduje, że poza zakresem zainteresowania ustawodawcy po-
zostało wiele kwestii, które budzą wątpliwości zarówno prawne jak i praktyczne. Dotyczą one 
podstawowych dla ubezpieczeń OC problemów takich jak: określenie zakresu podmiotowego, 
przedmiotowego, czasowego czy kwotowego ochrony ubezpieczeniowej.

I. Podmiotowy zakres odpowiedzialności – wątpliwości z ustaleniem zakresu pojęcia „osoba 
trzecia”

1. Brak wyczerpującego określenia podmiotowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
wyłania szereg niejasności w samym ujęciu osoby trzeciej, której szkoda wyrządzona przez 
ubezpieczonego podlega naprawieniu przez jego ubezpieczyciela. Mogłoby się wydawać, że ten 
kluczowy dla ubezpieczeń OC termin dawno powinien być zdefiniowany. Z istoty ubezpieczeń 
OC wynika, że beneficjentem świadczenia ubezpieczeniowego jest osoba trzecia spoza stosun-
ku umownego czyli poszkodowany. Tymczasem lektura art. 822 § 1 k.c. nasuwa jeden wniosek: 
wprowadzenie pojęcia osoby trzeciej do definicji umowy ubezpieczenia OC, w takim kształcie, 
w jakim przepis ten aktualnie obowiązuje, powoduje więcej wątpliwości niż wyjaśnia sens tego 
ubezpieczenia. Przepis ten wydaje się mieć na względzie jedynie odpowiedzialność cywilną de-
liktową. Jak bowiem należy traktować pojęcie osoby trzeciej w przypadku odpowiedzialności 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowej), w której 
niejako z natury rzeczy chodzi o relacje wierzyciel – dłużnik? Sprawca szkody nie jest wówczas 
osobą trzecią, ale kontrahentem umownym. Dlatego możliwe są następujące ujęcia osoby trze-
ciej w ubezpieczeniach OC: 

szerokie – podmiotem tym nie jest ani ubezpieczyciel ani ubezpieczający jako strony kon-� 
kretnej umowy ubezpieczenia;
wąskie – nie jest osobą trzecią także osoba, na rachunek której zawarto umowę ubezpiecze-� 
nia, czyli poza zakresem ochrony pozostają trzy podmioty: ubezpieczyciel, ubezpieczający 
oraz ubezpieczony;
uniwersalne – osobą trzecią nie jest tylko zakład ubezpieczeń oraz konkretny ubezpieczony � 
(ten, który odpowiada za powstała szkodę).

 M. Tenenbaum–Kulig, Mechanizm pozasądowego uzyskiwania odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd 
medyczny w ujęciu projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Prawo i Medy-
cyna 2010, nr 4, s. 40 i nast.
4 Na temat ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ale też innych zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeń zob. 
E. Kowalewski, D. Fuchs, W. Mogilski, M. Serwach, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz–Toruń 2006. 
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2. Problemy ze zdefiniowaniem osoby trzeciej doprowadziły do tego, że większość ubezpie-
czycieli wprowadza do wydawanych przez siebie ogólnych warunków ubezpieczenia odrębne 
klauzule tzw. odpowiedzialności wzajemnej lub inne tego typu postanowienia szczególne, np. 
klauzule odpowiedzialności za podwykonawców. Na ich podstawie, za opłatą dodatkowej składki, 
zakłady ubezpieczeń obejmują zakresem ochrony szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczo-
nego innemu ubezpieczonemu, a niekiedy także szkody wyrządzone samemu ubezpieczającemu. 
Opisana praktyka rozmaicie kształtowana przez poszczególnych ubezpieczycieli w rożnych ubez-
pieczeniach OC prowadzi do powstania dodatkowych nieporozumień. Tymczasem niejasności 
związane z zastosowaniem wskazanych powyżej klauzul oraz określeniem podmiotowego za-
kresu ochrony ubezpieczeniowej zostałyby usunięte, gdyby ustawodawca wyraźnie opowiedział 
się na rzecz jednej z dopuszczalnych interpretacji pojęcia osoby trzeciej w ubezpieczeniach OC 
lub nawet, wyznaczając ogólne ramy tego ubezpieczenia, zrezygnowałby ze spornego terminu. 
Wydaje się bowiem, że funkcjonowanie terminu osoba trzecia w art. 822 k.c. więcej wprowadza 
wątpliwości niż cokolwiek wyjaśnia. W obecnie obowiązującym stanie prawnym łatwiej jest 
bowiem ustalić kim nie jest, a w zasadzie kim nie może być osoba trzecia w omawianych ubez-
pieczeniach niż wskazać pozytywną definicję tego podmiotu.

II. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela – umowne definiowanie pojęcia 
szkody

1. Szczegółowej regulacji wymaga ponadto określenie przedmiotowego zakresu ubezpie-
czeń OC. W pierwszym okresie ich obowiązywania uwagę koncentrowano przede wszystkim na 
normatywnych granicach odpowiedzialności ubezpieczyciela, wskazując na konieczność obję-
cia postanowieniami umowy zarówno odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, jak 
i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania5. Wprowadzenie generalnej 
podstawy odpowiedzialności ubezpieczyciela za wszystkie szkody wyrządzone przez ubezpieczo-
nego przy wykonywaniu czynności, zawodu lub prowadzeniu określonej działalności lub będące 
następstwem wad produktu w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych6, przy jednoczesnym 
odchodzeniu przez ubezpieczycieli od różnicowania ochrony w zależności od reżimu odpo-
wiedzialności sprawcy szkody w ubezpieczeniach dobrowolnych powoduje, że problematyka 
przedmiotowego zakresu umowy ubezpieczenia OC jest zazwyczaj traktowana jako wyjaśniona 
w całości7. Tymczasem wiele nowych wątpliwości powstaje, gdy do tego na pozór szerokiego 
postanowienia dodamy „umowną” definicję szkody osobowej, a zwłaszcza szkody rzeczowej. 
Większość o.w.u. OC w tzw. słowniczku pojęć wyjaśnia bowiem, że szkoda rzeczowa (nazywana 
zamiennie szkodą na mieniu) polega na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy8. Niekiedy 
ubezpieczyciele włączają do powołanej definicji także utracone przez poszkodowanego korzyści 

5 Por. wyrok sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 maja 1992 r., I ACr 155/92, OSA 1992, z. 10, poz. 72. Zob. 
też E.i Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz – Toruń 2006, s. 256. Na temat samej odpo-
wiedzialności odszkodowawczej: W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, 
Warszawa 1972, s. 84 i nast.
6 Art. 11 i 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. nr 124, poz. 1151 z późn. zm. (dalej: 
u.u.ob.). W ten sposób, przy wyznaczaniu granic ochrony ubezpieczeniowej, drugorzędne znaczenie ma reżim 
odpowiedzialności ubezpieczonego sprawcy szkody.
7 Por. M. Orlicki, (w:) K. Przewalska, M. Orlicki (wprow.), Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych. Pakiet ustaw 
ubezpieczeniowych. Kodeks cywilny po zmianach, Bydgoszcz 2004, s. 247.
8 Analogicznie przedstawia się sprawa w przypadku tzw. szkody osobowej rozumianej jako uszkodzenie ciała lub 
rozstrój zdrowia.
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związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą rzeczy. Przy tak istotnym zawężeniu, poza 
zakresem ochrony pozostaje szereg przypadków wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego, 
chociaż teoretycznie rzecz ujmując ubezpieczeniem objęte zostały oba reżimy odpowiedzial-
ności cywilnej. Występującego w większości o.w.u. podziału oraz definicji nie zna też nauka 
prawa cywilnego ani judykatura. Z prowadzoną działalnością zawodową, a zwłaszcza gospodar-
czą łączy się ryzyko wyrządzenia wielu różnych szkód, prowadzących do konieczności pokrycia 
określonych kosztów przez poszkodowanego, które trudno zakwalifikować jako uszkodzenie 
lub zniszczenie rzeczy9. Zastrzeżenia tego rodzaju nie wystąpiłyby, gdyby ustawodawca wyraź-
nie określił przedmiotowe granice analizowanego ubezpieczenia. Dodatkowo powstaje kwestia 
interpretacji postanowienia o objęciu zakresem ochrony, szkody wyrządzonej z winy umyślnej 
lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność 
(art. 9 ust. 2) oraz rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób za które ponosi on odpowie-
dzialność (art. 11 ust. 2). Trudno wyjaśnić z jakich przyczyn w pierwszym przypadku występuje 
pojęcie ubezpieczającego, w pozostałych przypadkach – ubezpieczonego. Uzasadnione pytania 
rodzi też zagadnienie roszczenia regresowego ubezpieczyciela oraz jego zakres10.

2. Odrębną kwestię stanowi problematyka tzw. czystej straty finansowej (pure economic loss, 
vermogensschaden), definiowanej w większości o.w.u. jako szkoda nie będąca szkodą osobową 
ani szkodą rzeczową. Problem polega jednak na tym, że pojęcie to jest w zasadzie obce zarówno 
polskiemu ustawodawcy, jak i orzecznictwu sądowemu. Tymczasem w praktyce ubezpieczenio-
wej nie tylko termin ten funkcjonuje w wielu o.w.u., ale coraz częściej ubezpieczyciele dokonują 
już wtórnego podziału czystych strat finansowych na straty rzeczywiste (np. poniesione kosz-
ty, które jednak nie służą bezpośrednio naprawieniu szkody) oraz następcze straty finansowe, 
polegające głównie na nieuzyskanych lub obniżonych dochodach. Gdyby nie definicje szkody 
rzeczowej zawarte w o.w.u. tego rodzaju uszczerbek pokrywałby się z utraconymi korzyściami11. 
Niekiedy praktyczne znaczenie mogą też mieć dodatkowe definicje, takie jak: pojęcie wprowa-
dzenia produktu do obrotu, kosztów ochrony prawnej lub ogólne określenie ubezpieczonego 
ryzyka wskazującego na źródła ryzyka objętego przedmiotowym zakresem ochrony (np. okre-
ślona działalność ubezpieczonego, posiadane przez niego mienie). W ten sposób, niezależnie od 
klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela, samo określenie 
zakresu przedmiotowego udzielonej ochrony, może prowadzić do tego samego rezultatu.

III. Czasowy zakres odpowiedzialności – wypadek ubezpieczeniowy oraz przedawnienie 
roszczeń

1. Pojęcie wypadku ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach OC do niedawna było najczęściej 
podejmowanym tematem przez przedstawicieli doktryny prawa ubezpieczeń, najszybciej do-
czekało się też interwencji ze strony ustawodawcy12. Pomimo wielu sukcesywnie dokonywanych 

9 Kosztów naprawy, przywrócenia do stanu poprzedniego itd. Szerzej na temat rodzajów szkód i zakresu kom-
pensacji według prawa polskiego: A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową, Bydgoszcz 1998, s. 21–51.
10 Na temat roszczenia regresowego w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
zob. K. Ludwichowska, Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, Toruń 2008,
s. 310 i nast.
11 Powszechnie w o.w.u. odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje ograniczona do tzw. strat rzeczywistych 
(damnum emergens).
12 Zob. poza powołaną wcześniej literaturą także: K. Malinowska, Jeszcze w sprawie claims made, Miesięcznik 
Ubezpieczeniowy 2005, nr 3, s. 33 i nast.; M. Molęda, O dopuszczalności triggera claims made, Prawo Asekura-
cyjne 2006, nr 2, s. 50 i nast.
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zmian art. 822 k.c., obecna regulacja nie jest kompletna13. Przede wszystkim ustawodawca nie 
wskazał, czy wymienione przez niego konstrukcje triggers można ze sobą łączyć lub dodawać do 
nich kolejne okoliczności14. Natomiast w praktyce ubezpieczeniowej funkcjonuje szereg bardzo 
rozbudowanych postanowień, nierzadko abstrahujących od samej odpowiedzialności cywilnej. 
Poza zakresem regulacji kodeksowej pozostaje ponadto wiele klauzul szczególnych odnoszących 
się do tzw. szkody w serii, szkody ewolucyjnej oraz tzw. klauzul roll back czy w końcu związa-
nych z datą początkową. W praktyce ubezpieczeniowej ma zresztą miejsce wyraźna tendencja 
dołączania do pojęcia wypadku ubezpieczeniowego coraz większej ilości dodatkowych postano-
wień, niekiedy zupełnie niezwiązanych z samym zdarzeniem objętym zakresem umowy. Nadal 
nierozwiązana jest ponadto kwestia interpretacji ustawowego pojęcia zdarzenia, które miało 
miejsce w okresie ubezpieczenia (art. 9a)15. W nauce prawa wyrażono zapatrywanie, że „nie ma 
przeszkód prawnych, aby strony umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC uzupełniły rozwią-
zanie określane jako act commited o któreś z pozostałych rozwiązań (np. claims made)”16. Taka 
konstrukcja miałaby nie naruszać interesów osób poszkodowanych, lecz je dodatkowo chronić; 
w konsekwencji nie jest niezgodna z ratio legis art. 9a u.u.ob. Ze stanowiskiem tym trudno 
się jednak zgodzić. Ratio legis art. 9a u.u.ob. jest idea ochrony poszkodowanego, który będzie 
lepiej chroniony wtedy, gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie jak najdłużej „rozciągnię-
ta” w czasie. Tymczasem konieczność wystąpienia w okresie obowiązywania umowy zdarzenia 
będącego źródłem szkody oraz zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanego lub innego dodat-
kowego elementu w znaczny sposób ogranicza odpowiedzialność ubezpieczyciela. Powstaje też 
pytanie, jak należy oceniać sytuację, w której w okresie ubezpieczenia wystąpi tylko jedna z prze-
słanek przewidzianych przez strony umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Czy oznacza to, 
że odpowiedzialność ubezpieczyciela w ogóle nie powstanie, czy też niewystąpienie kolejnego 
elementu (poza samym zdarzeniem będącym źródłem szkody) w okresie ubezpieczenia nie bę-
dzie miało w takiej sytuacji żadnego znaczenia prawego? 

Każde z zaproponowanych rozwiązań nie wydaje się prawidłowe, a za najbardziej uzasadnione na-
leży uznać imperatywne brzmienie przepisu ar 9a u.u.ob., niepozwalające stronom obowiązkowego 
ubezpieczenia OC na żadne modyfikacje w tym względzie. Tym bardziej, gdy chodzi o modyfika-
cje, które de facto mogłyby doprowadzić do pogorszenia sytuacji prawej poszkodowanego, nawet 
w sposób niezamierzony przez strony umowy, w szczególności przez samego ubezpieczającego.

2. Z problematyką czasowych granic odpowiedzialności ubezpieczyciela łączy się nierozerwal-
nie kwestia przedawnienia roszczeń. W przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej 

13 Zob. szerzej na ten temat E. Kowalewski, T. Sangowski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, War-
szawa 2004, s. 226. Por. E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych – ewolucja i kierunki przemian, Byd-
goszcz 1992, s. 272; E. Kowalewski, Koncepcja „triggerów” na tle znowelizowanego art. 822 k.c., Prawo Aseku-
racyjne 2003, nr 4, s. 4 i nast. Zob. też J. Łopuski, W sprawie ważności niektórych klauzul umowy ubezpieczenia, 
Prawo Asekuracyjne 1995, nr 1, s. 22–24. Por wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 maja 1992 r., I ACr 
155/92, OSA 1992, nr 10, poz. 72. 
14 Art. 822 k.c. zmieniany był w ostatnim czasie wielokrotnie, efektem tych zmian jest jego rozbudowanie; kiedyś 
składał się z jednego paragrafu – w chwili obecnej z pięciu. Nadal nie zawiera jednak wszystkich okoliczności. 
Trudno jednak uregulować tak wiele spornych zagadnień w jednym przepisie kodeksu cywilnego.
15 Pojęcie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia może być ujmowane jako zdarzenie przyczyno-
we lub zdarzenie szkodowe; w ramach zdarzenia przyczynowego może dojść do wtórnego podziału i powstania 
wielu różnych przyczyn danego zdarzenia. Zob. na ten temat: M. Serwach, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, Prawo 
ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Kraków 2005, s. 647 i nast.
16 Takie stanowisko wyraził J. Pokrzywniak, (w:) M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do 
nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa 2008, s. 155.
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możemy wyróżnić kilka roszczeń, w konsekwencji różnych terminów przedawnienia: roszczeń 
ubezpieczającego do ubezpieczyciela oraz ubezpieczyciela w stosunku do ubezpieczającego, ale 
też – co charakterystyczne właśnie dla ubezpieczeń OC – roszczeń poszkodowanego do ubezpie-
czyciela sprawcy szkody. O ile pierwsza sytuacja jest typowa dla wszystkich typów ubezpieczeń, 
o tyle w drugim przypadku nie mamy już do czynienia z roszczeniami wynikającymi z umowy 
ubezpieczenia, ile z roszczeniami stricte odszkodowawczymi. Wówczas sytuacja ubezpieczycie-
la pozostaje w ścisłym związku z sytuacją prawną ubezpieczonego sprawcy szkody. Powstaje 
jednak pytanie, jaki wpływ na upływ tego terminu, w konsekwencji na pozycję prawną poszko-
dowanego mogą mieć działania lub zaniechania zakładu ubezpieczeń. Wyobraźmy sobie stan 
faktyczny, w którym na skutek „przewlekłości postępowania likwidacyjnego” prowadzonego 
w zakresie zgłoszonego dosyć późno przez poszkodowanego roszczenia o naprawienie szkody 
wyrządzonej czynem niedozwolonym doszło do upływu terminu z art. 442¹ k.c. 

Zgodnie z art. 819 § 4 k.c. bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczycie-
la przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie 
zdarzenia objętego ubezpieczeniem17. Przepis ten expressis verbis odwołuje się jednak tylko do 
roszczeń o świadczenie kierowanych do ubezpieczyciela. Równolegle biegnie termin przedaw-
nienia roszczeń poszkodowanego w stosunku do ubezpieczonego sprawcy szkody. Ani art. 121 
k.c. odnoszący się do zawieszenia biegu przedawnienia ani tym bardziej art. 123 k.c. regulujący 
jego przerwanie nie mogą mieć zastosowania. 

Żaden z przepisów ubezpieczeniowych nie reguluje również takiej sytuacji, gdy poszkodowa-
nemu przysługuje więcej niż jedno roszczenie do dwóch różnych podmiotów (ubezpieczyciela 
oraz ubezpieczonego sprawcy szkody) w związku z wystąpieniem tego samego zdarzenia i tej 
samej szkody. Natomiast stosowany odpowiednio do zobowiązań in solidum art. 372 k.c. prze-
widuje, że przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do jednego z dłużników 
solidarnych nie ma skutku względem współdłużników. Dlatego, aby zapobiec ewentualnemu 
przedawnieniu roszczenia poszkodowanego wobec ubezpieczonego sprawcy szkody, który nie 
kieruje swoich żądań bezpośrednio do tego podmiotu, lecz korzysta z actio directa, w razie pro-
wadzenia postępowania przez ubezpieczyciela zakończonego odmową wypłaty odszkodowania, 
konieczne wydaje się wprowadzenie wyraźnej regulacji prawnej. Niezgłoszenie roszczenia 
odszkodowawczego w terminie przedawnienia na skutek prowadzenia postępowania przez 
ubezpieczyciela nie mieści się w żadnej z przesłanek z art. 123 k.c.

Wprowadzenie odrębnej regulacji w zakresie przedawnienia roszczeń w ubezpieczeniach OC 
rozwiązałoby także wątpliwości odnoszące się do początku biegu tego terminu w przypadku 
wprowadzenia definicji wypadku ubezpieczeniowego jako zgłoszenie roszczenia przez poszko-
dowanego (claims made). 

IV. Problematyka kwotowych granic odpowiedzialności ubezpieczyciela – suma gwarancyjna 
oraz możliwość jej wyczerpania

1. Współczesna praktyka ubezpieczeniowa dowodzi, że wzrost świadomości osób poszko-
dowanych znacznie częściej występujących z żądaniem naprawienia wyrządzonej im szkody 
oraz podnoszących coraz wyższe roszczenia może w konkretnym przypadku doprowadzić do 
wyczerpania zastrzeżonego w umowie limitu sumy gwarancyjnej. Dlatego szczególnie istotne-
go znaczenia nabierają kwotowe granice udzielonej przez ubezpieczyciela ochrony. Na pozór 
mogłoby się wydawać, że problematyka sumy gwarancyjnej nie powinna budzić większych 

17 Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał 
na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.
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zastrzeżeń. Jej minimalną wysokość w obowiązkowych ubezpieczeniach OC określa sam ustawo-
dawca w wyraźnym przepisie, różnicując niekiedy ustaloną kwotę w zależności od tego, z jakim 
rodzajem szkody mamy do czynienia (szkoda na osobie, szkoda na mieniu)18. W dobrowolnych 
ubezpieczeniach OC wysokość sumy gwarancyjnej ustalana jest indywidualnie przez strony da-
nego stosunku ubezpieczenia, które w ramach przyznanej im swobody kontraktowej decydują, 
czy umowa ubezpieczenia w ogóle zostanie zawarta oraz w jakim zakresie ubezpieczyciel bę-
dzie ponosił odpowiedzialność. Co zatem powoduje, że problematyka sumy gwarancyjnej coraz 
częściej stanowi przedmiot sporu pomiędzy poszkodowanym oraz odpowiedzialnym zakładem 
ubezpieczeń? Przeanalizujemy znaczenie i wątpliwości wyłaniające się na tle kwotowych granic 
odpowiedzialności ubezpieczyciela.

2. Określenie sumy gwarancyjnej stanowi essentialia negotii każdej umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia OC. Potwierdza ten wniosek art. 7, który posługuje się sformułowaniem „umowa 
ubezpieczenia obowiązkowego określa sumę gwarancyjną (lub sumę ubezpieczenia) stanowiącą 
górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela”. W takim jednak przypadku powstaje pyta-
nie o ocenę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie 
obowiązku zbierania, przetwarzania, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, w którym nie została przewidziana żadna suma gwarancyjna19.

Suma gwarancyjna może być przy tym określona w dwojaki sposób: per one occurence tzn. 
ubezpieczyciel odpowiada w jej granicach z tytułu każdego wypadku oddzielnie lub in the annual 
aggregate, gdy świadczenie ubezpieczyciela z tytułu kolejnego zdarzenia zmniejsza wysokość sumy 
gwarancyjnej aż do całkowitego jej wyczerpania. Określenie sumy gwarancyjnej w odniesieniu 
do jednego lub wszystkich zdarzeń w poszczególnych przepisach wykonawczych wydaje się dosyć 
przypadkowe. W poszczególnych rozporządzeniach minimalna wysokość sumy gwarancyjnej jest nie-
kiedy ustalona w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia 
(np. ubezpieczenie OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne), niekiedy 
wprowadzona jest w odniesieniu do wszystkich zdarzeń (ubezpieczenie OC syndyka, nadzorcy są-
dowego), zdarza się też zastrzeżenie różnych kwot na jedno i wszystkie zdarzenia (ubezpieczenie 
OC świadczeniodawcy) lub tej samej kwoty w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń (ubez-
pieczenie OC zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami czy ubezpieczenie 
OC rzeczoznawcy majątkowego). Przy wyznaczaniu minimalnej sumy gwarancyjnej wykorzystane 
są zazwyczaj łączniki takie jak: „i” czy „oraz”. W obowiązkowym ubezpieczeniu OC kwalifikowanego 
podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne występuje jednak niezrozumiałe określenie „nie wię-
cej niż”20. Tak określona suma gwarancyjna staje się sumą maksymalną a nie minimalną. 

Dodatkowo pojawia się nierozwiązana dotychczas kwestia: czy powstanie szkody określonych roz-
miarów i wypłata świadczenia powoduje, że nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia i powinno 
nastąpić doubezpieczenie? Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
uważa się za spełniony, jeżeli umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy albo odrębnych 

18 Tego rodzaju rozróżnienie występuje przede wszystkim w ubezpieczeniach regulowanych przez przepisy usta-
wy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych: w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36) oraz w ubezpie-
czeniu OC rolników (art. 52).
19 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, w tym recyklingu i unieszko-
dliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Dz. U. z 2006 r., nr 46, poz. 332.
20 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są obję-
te umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 250 000 euro, ale nie więcej niż 1 000 000 euro 
w odniesieniu do wszystkich zdarzeń (§ 4). 
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ustaw lub umów międzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpieczenia, z sumą gwaran-
cyjną nie niższą niż minimalna suma gwarancyjna ustalona dla danego ubezpieczenia (art. 10). 

3. Nie mniej wątpliwości wyłania się, gdy dokonamy porównania wysokości minimalnych wyso-
kości sumy gwarancyjnej w poszczególnych ubezpieczeniach obowiązkowych. W ubezpieczeniach 
regulowanych w u.u.ob. (art. 36 i 52), kwoty te zostały uzależnione od tego, z jakim rodzajem 
szkody mamy do czynienia (szkoda na osobie, szkoda na mieniu), chociaż nawet w tym przypadku 
jej wysokość jest inna dla różnych umów ubezpieczenia OC w zależności od chwili ich zawarcia21.

Analiza rozporządzeń wykonawczych, odnoszących się do poszczególnych obowiązkowych 
ubezpieczeń OC dowodzi, że trudno doszukać się w tej mierze jednolitego kryterium. Kwotowe 
granice odpowiedzialności ubezpieczyciela nie zostały bowiem uzależnione od rodzaju szkody, 
jaka może powstać przy prowadzeniu określonego rodzaju czynności zawodowych lub działal-
ności gospodarczej, stwarzanego ryzyka, czy też zagrożenia lub niebezpieczeństwa wyrządzenia 
szkody oraz wysokości zgłaszanych i zasądzanych roszczeń z tego tytułu, ani od czasu wyda-
nia odpowiedniego rozporządzenia. W konsekwencji minimalne sumy gwarancyjne wahają się 
od równowartości w złotych od kilku tysięcy euro do kilku milionów euro22. Coraz większego 
znaczenia nabiera też twierdzenie, że kwota przewidziana we właściwych rozporządzeniach ma 
charakter sumy minimalnej23. Jest to o tyle istotne, o ile w praktyce ubezpieczeń OC stosuje się 
dodatkowo różne rozwiązania limitujące odpowiedzialność ubezpieczyciela poprzez tzw. subli-
maty, zwłaszcza w odniesieniu do tych ryzyk, które są narażone w stopniu wyższym niż ryzyka 
podstawowe na wystąpienie określonego rodzaju roszczeń.

4. Analizując kwotowe granice ochrony ubezpieczeniowej wyłania się kluczowe – dla wszystkich 
zainteresowanych podmiotów – pytanie o dopuszczalność modyfikacji, w szczególności podwyż-
szenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania umowy ubezpieczenia w oparciu o klauzulę rebus 
sic stantibus lub odpowiednie zastosowanie przepisów o waloryzacji sądowej. Z drugiej strony, 
przykłady szkód o charakterze masowym powodują, że konieczne jest precyzyjne ustalenie, jak 
powinno przebiegać postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela w sytuacji, 
gdy jedno zdarzenie rodzi wiele różnych szkód i wiadomym jest, że wysokość sumy gwarancyjnej 
nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń wszystkich uprawnionych24. W takiej bowiem sytuacji, 
gdy z roszczeniem występuje kilku poszkodowanych a kwota sumy gwarancyjnej nie wystarcza 
na naprawienie całej szkody, zasadne wydaje się założenie, że osoby te powinny być zaspokojo-
ne proporcjonalnie do wysokości przysługujących im wierzytelności. Zasada proporcjonalnego 
zaspokojenia wierzycieli jest charakterystyczna dla stosunków zobowiązaniowych, do których 

21 W zmienionym art. 1 ust. 2 dyrektywy 84/5/EWG minimalne kwoty sum gwarancyjnych będą od 10 czerwca 
2012 r. wynosić odpowiednio: 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są 
ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych w przypadku szkody na osobie oraz 1 000 000 euro 
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę osób po-
szkodowanych w przypadku szkody na mieniu. Inaczej kształtuje się jednak wysokość sum gwarancyjnych dla 
umów zawartych od 11 grudnia 2009 r. 
22 Najniższa suma gwarancyjna wynosi równowartość 20 euro na rzecz jednego klienta z tytułu umowy ubez-
pieczenia ze względu na miejsce, w których działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 
jest wykonywana, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz 
klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, Dz. 
U. z 2005 r., nr 32, poz. 281.
23 M. Serwach, Problematyka sumy gwarancyjnej oraz praktycznych konsekwencji nieprawidłowego ustalenia jej 
wysokości, Prawo Asekuracyjne 2008, nr 2, s. 16 i nast.
24 Zob. szeroko na ten temat: M. Serwach, Tryb likwidacji szkody, gdy wysokość sumy gwarancyjnej nie wystarcza 
na zaspokojenie roszczeń wszystkich osób uprawnionych, Prawo Asekuracyjne 2006, nr 3, s. 3 i nast.
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należy stosunek ubezpieczenia. Poza tym prowadzi ona wprawdzie tylko do częściowego, ale 
jednak zaspokojenia uzasadnionego interesu wszystkich uprawnionych podmiotów. W przy-
padku postępowań odszkodowawczych, zwłaszcza przy szkodzie na osobie uznanie roszczeń 
tylko pierwszych poszkodowanych mogłoby prowadzić do niekorzystnych rezultatów. „Pierwsi 
poszkodowani” są zazwyczaj tymi osobami, które doznały szkody najmniejszych rozmiarów. Po-
zbawione świadczenia byłyby te podmioty, które doznały znacznej szkody a proces leczenia nie 
pozwolił im na wcześniejsze wystąpienie z żądaniem naprawienia szkody25.

Samo określenie zasady nie wyczerpuje jednak wszystkich problemów, wyłaniają się w tej mie-
rze kolejne pytania, w szczególności – według jakich reguł należy tworzyć system odpowiedniej 
proporcji oraz jaki podmiot (w jakiej chwili) powinien dokonywać oceny zasadności oraz wysokości 
roszczeń odszkodowawczych. W konsekwencji, czy można różnicować ustalony ułamek w zależno-
ści od rodzaju szkody (szkoda na osobie, szkoda na mieniu), a nawet rodzaju zgłaszanego roszczenia 
(zadośćuczynienie, odszkodowanie). Nawet bowiem wtedy, gdy zaakceptujemy założenie, że 
ubezpieczyciel winien zaspokoić żądania wszystkich uprawnionych proporcjonalnie do wysokości 
przysługujących im wierzytelności, trzeba uwzględnić fakt, że osoby poszkodowane mogą zgłaszać 
się do ubezpieczyciela po wypłatę świadczenia w różnym okresie. Wyjaśnienia wymagałoby zatem, 
czy ubezpieczyciel ma obowiązek uwzględnić wszystkich potencjalnych poszkodowanych, także 
tych, którzy nie podnieśli jeszcze stosownych roszczeń, czy też powinien (we własnym interesie) 
wstrzymać się z likwidacją szkody do czasu faktycznego wystąpienia uprawnionych, czyli de facto 
aż do upływu terminu przedawnienia. Każde z tych rozwiązań prowadzi do odmiennych skutków 
i jako takie może być wprowadzone jedynie przepisem rangi ustawowej. Bez wyraźnej ingeren-
cji ustawodawcy nie sposób rozstrzygnąć zasygnalizowanych kwestii co powoduje, że w obecnym 
stanie prawnym system sukcesywnego zaspokajania roszczeń kolejnych poszkodowanych aż do 
wyczerpania sumy gwarancyjnej jest jedynym możliwym do zastosowania. 

5. Jeszcze inaczej przedstawia się kwestia wysokości sumy gwarancyjnej, gdy doszło do jej 
wyczerpania i powstaje kwestia prawnych możliwości podwyższenia jej wysokości lub „przedłuże-
nia” odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wyczerpanie sumy gwarancyjnej może w szczególności 
wystąpić przy „starszych roszczeniach”, gdy świadczenie na rzecz konkretnego poszkodowanego 
ubezpieczyciel wypłacał przez kilka lat. Jednocześnie, przewidziane w poprzednio obowiązują-
cym stanie prawnym, sumy gwarancyjne były znacznie niższe, co ma duże znaczenie w związku 
z rosnącą tzw. szkodowością. Wyczerpywanie sumy gwarancyjnej powoduje sięganie do klauzuli 
rebus sic stantibus jako możliwości podwyższenia ustalonej w umowie kwoty. Instytucja ta nie 
powinna być jednak stosowana jako regulacja pozwalająca na automatyczne podwyższenia gra-
nic odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wątpliwości interpretacyjne w związku z zastosowaniem 
art. 357¹ k.c. w celu podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej dotyczą samego charakteru 
klauzuli rebus sic stantibus jako wyjątku od zasady pacta sunt servanda. 

Pytań pojawia się jednak znacznie więcej. W szczególności, czy zmiana stanu prawnego może 
być traktowana jako nadzwyczajna zmiana stosunków?; czy został w tym zakresie spełnio-
ny wymóg „nieprzewidywalności” wpływu zmiany okoliczności na konkretne zobowiązanie?; 
jak oceniać sformułowania ustawowe „nadmierna trudność”, „rażąca strata” nawiązujące do 
szczególnego charakteru omawianego przepisu. Poza tym zmiana treści stosunku obligacyjnego 
na żądanie wierzyciela w oparciu o art. 357¹ k.c. nie jest możliwa po spełnieniu świadczenia. 

25 Trzeba też pamiętać, że osobom tym, zwłaszcza w ramach odpowiedzialności deliktowej, przysługuje długi 
termin przedawnienia (niekiedy nawet 20 lat), nie można zatem „wymuszać” na uprawnionych szybkiego do-
chodzenia przyznanych im przez prawo roszczeń.
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W konsekwencji można żądać zmiany wysokości świadczenia dopóty, dopóki trwa stosunek zo-
bowiązaniowy, tylko wtedy można bowiem mówić o zmianie wysokości świadczenia lub sposobu 
wykonania zobowiązania26. Stosowanie tego rozwiązania ad hoc może prowadzić do niejednoli-
tości rozstrzygnięć; w konsekwencji zachodzi też obawa, że nastąpi różnicowanie sytuacji różnych 
poszkodowanych. Istnieje przy tym inna realna obawa, że wyrażona ocena będzie uzależniona 
także od pewnych okoliczności dodatkowych, takich jak zachowanie ubezpieczonego sprawcy, na 
co poszkodowany nie ma żadnego wpływu. Samo sformułowanie „podwyższenie wyczerpanej 
sumy gwarancyjnej” wskazuje na wewnętrzną sprzeczność, chodzi przecież o „reaktywowanie” 
sumy gwarancyjnej, która została wyczerpana w toku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego. 

Z drugiej strony wyczerpanie sumy gwarancyjnej narusza uzasadniony interes poszkodowane-
go w sytuacji, gdy równocześnie przyjmuje się, że podstawowe znaczenie ma idea ochrony tej 
osoby. Może zatem, aby pogodzić interesy wszystkich osób (poszkodowanego, ubezpieczyciela, 
ubezpieczonego), należałoby wprowadzić subsydiarną odpowiedzialność określonego podmio-
tu? Przeprowadzając gruntowną nowelizację ubezpieczeń OC, w szczególności ubezpieczeń 
obowiązkowych należy zatem rozważyć:

w jakim zakresie � idea ochrony osób poszkodowanych będzie rzutować na zakres odpowie-
dzialności ubezpieczyciela zwłaszcza kwotowych jego granic;
jak dalece należy regulować granice tej odpowiedzialności, czy w pewnym zakresie w ogóle � 
je wprowadzać (zakres przedmiotowy a zakres kwotowy);
czy na płaszczyźnie sumy gwarancyjnej „skazani” jesteśmy na sukcesywne zwiększanie jej � 
wysokości oraz dostosowanie ustawowej kwoty minimalnej do potencjalnej odpowiedzial-
ności podmiotu wykonującego określoną działalność zawodową czy gospodarczą;
czy konieczne jest wprowadzenie określonego mechanizmu postępowania w sytuacji, gdy � 
wysokość sumy gwarancyjnej nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń wszystkich poszkodo-
wanych lub miało miejsce wyczerpanie ustalonej kwoty – czy obowiązek wypłaty określone-
go świadczenia wygasa, czy przechodzi na inny podmiot (UFG).

Ilość, rodzaj i waga zgłaszanych zastrzeżeń uzasadnia pytanie o możliwość i zasadność całko-
witej zmiany dotychczasowych lub proponowanych rozwiązań. Wyłania się zwłaszcza pytanie 
o możliwość przekształcenia standardowej funkcji sumy gwarancyjnej z limitowania zakresu 
odpowiedzialności ubezpieczyciela na zapewnienie realnej ochrony poszkodowanego. Zasa-
da solidarności społecznej wymaga partycypowania w określonych kosztach czy ponoszenia 
ryzyka. Dlatego najlepszym, chociaż zapewne spornym rozwiązaniem, byłoby zrezygnowanie 
z określenia kwotowych granic odpowiedzialności ubezpieczyciela, ze wskazaniem, że chociażby 
w wybranych przypadkach obowiązkowych ubezpieczeń OC – brak jest limitu sumy gwarancyjnej. 
Tego rodzaju rozwiązanie znane jest niektórym systemom europejskim, poza tym niwelowałoby 
wszystkie zgłoszone zastrzeżenia do określenia wysokości sumy gwarancyjnej; nie miałaby miej-
sca możliwość wyczerpania sumy gwarancyjnej czy jej limitu w stosunku do ilości lub wysokości 
zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych.

Dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

26 Kolejne pytania dotyczą oceny „interesu obu stron umowy”, kwalifikacji sytuacji prawnej poszkodowanego 
występującego z roszczeniem bezpośrednim oraz możliwości żądania jednoczesnej zmiany wysokości składki. 
Zob. szeroko na ten temat: M. Serwach, Dopuszczalność zastosowania klauzuli rebus sic stantibus w celu pod-
wyższenia sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach OC, Prawo Asekuracyjne 2009, nr 2, s. 3 i nast.
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Summary of the ar� cle

Limit of coverage in the third party liability insurance presented
in terms of recent legal problems

European legislation distinguishes two concepts concerning insurance regulations – the first 
one is regulation of insurance in a separate legal act – this can be exemplified by French code 
des assurances, the second one is a complex insurance regulation added to the Civil Code. A de-
bate is started each time an insurance market development proves shortcomings of present 
regulations. The best example of this problem are regulations concerning third party liability 
insurance expressis verbis included in only one provision – article 822 of the Polish Civil Code.

The following article concerns mainly recent problems resulting from a dynamic development 
of third party liability insurance and a lack of suitable provisions regulating this matter. The ex-
tent of insurance cover and a definition of a third person evokes the biggest doubts. Moreover, 
the author presents limits of coverage determined by a distinct definition of a damage and its 
further divisions. Additionally, several problems are analyzed: limited time of insurance cover-
age resulting from a prescription of claims, matters related to the guarantee sum, especially its 
exhaustion. The author indicates not only doubts connected with applicable law but also pos-
tulates the lege ferenda.
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Jakub Nawracała

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – wybrane zagadnienia

Wstęp
Wprowadzenie art. 446 § 4 k.c. wywołało szereg wątpliwości i sporów, które znajdują często 

swój finał na sali sądowej. Spory te zazwyczaj powstają na kanwie odpowiedzialności ubezpie-
czyciela sprawcy wypadku z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
W niniejszym artykule omówię parę kwestii, które dotychczas nie były, jak się zdaje, poddane 
głębszej analizie w literaturze przedmiotu.

Art. 446 § 4 k.c. przewiduje, iż: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny 
zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. 
Umiejscowienie tego przepisu wskazuje w sposób jednoznaczny, że chodzi o zadośćuczynienie 
w sytuacji, gdy istnieje podmiot, który może zostać pociągnięty do odpowiedzialności delikto-
wej za śmierć osoby najbliższej – w oparciu o zasady wynikające z art. 415 i nast. k.c.

Instytucja zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej została wprowadzona nowelizacją ko-
deksu cywilnego1, która weszła w życie z dniem 3 sierpnia 2008 r. Instytucja ta nie pojawia się 
jednak w polskim porządku prawnym po raz pierwszy. Należy bowiem przypomnieć, że obowią-
zujący przed wprowadzeniem kodeksu cywilnego kodeks zobowiązań2 zawierał bardzo podobne 
rozwiązanie prawne, przewidziane w art. 1663.Z uwagi na brak przepisów przejściowych w usta-
wie wprowadzającej zmianę, należy uznać, że stosowanie art. 446 § 4 k.c. jest możliwe wyłącznie 
w odniesieniu do roszczeń powstałych po wejściu w życie tejże nowelizacji. 

Nie ma wątpliwości co do tego, że śmierć osoby najbliższej, która miała miejsce po 3 sierp-
nia 2008 r., będzie zawsze powodować odpowiedzialność z art. 446 § 4 k.c. – o ile oczywiście 
zostaną spełnione przesłanki odpowiedzialności z tego przepisu. Przepis ten jednak ma na celu 
wynagrodzenie krzywdy powstałej w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny. Z tego 
względu nie tyle liczy się tutaj moment samej śmierci zmarłego, co moment powstania krzywdy. 
Momenty te będą, co do zasady, w zdecydowanej większości sytuacji czasowo zbieżne, chociaż 
można sobie wyobrazić późniejsze powstanie krzywdy. Taka nietypowa sytuacja mogłaby zacho-
dzić przykładowo w sytuacji, gdy najbliżsi członkowie rodziny zmarłego dowiedzieli się o jego 

1 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 116, 
poz. 731.
2 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r., Dz. U. nr 82, poz. 598.
3 Art. 166 k.z.: „W razie śmierci poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, 
sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego lub instytucji, przez nich wskazanej, stosowną sumę 
pieniężną, jako zadośćuczynienie za doznaną przez nich krzywdę moralną”.
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śmierci z opóźnieniem. Należy bowiem uznać, że krzywda – jako uszczerbek w sferze psychicznej 
człowieka – nie może mieć miejsca bez świadomości pokrzywdzonego co do faktu istnienia oko-
liczności powodujących krzywdę. Z uwagi na wyjątkowość tego rodzaju sytuacji dylemat ten ma 
jednak znaczenie raczej wyłącznie teoretycznoprawne – sytuacji, w których data śmierci miała 
miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r., natomiast powstanie krzywdy miało miejsce po tej dacie 
będzie zapewne niezmiernie mało. W takim jednak przypadku, w mojej opinii, decydujący dla 
możliwości zastosowania art. 446 § 4 k.c. będzie moment powstania krzywdy, nie zaś moment 
śmierci najbliższego członka rodziny4. Moment powstania krzywdy będzie jednak w moim prze-
konaniu zawsze zbieżny z momentem dowiedzenia się o fakcie śmierci. 

Na marginesie wypada wskazać, iż jeszcze przed wprowadzeniem do polskiego porządku 
prawnego art. 446 § 4 k.c. orzecznictwo, w tym Sądu Najwyższego, wykazywało tendencję do 
uwzględniania niematerialnego uszczerbku w postaci krzywdy przy zasądzaniu odszkodowa-
nia na podstawie art. 446 § 3 k.c – to jest z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej 
po śmierci osoby bliskiej. Pomimo faktu, iż przepis ten dotyczył (i dotyczy) roszczeń o cha-
rakterze odszkodowawczym, fakt doznania krzywdy oraz jej rozmiary był elementem branym 
pod uwagę przy ocenie w jakim stopniu pogorszyła się sytuacja życiowa poszkodowanych. 
Krzywda nie tyle była tutaj, sama w sobie, przesłanką warunkującą prawo do świadczenia, 
tak jak jest to w przypadku roszczeń z art. 446 § 4 k.c. – o czym poniżej, co była jedną z oko-
liczności de facto wpływających na rozmiar tego roszczenia. Poczucie krzywdy było bowiem 
przez sądy uznawane za okoliczność, która – przy odpowiednim natężeniu tej krzywdy – może 
wpływać na faktyczne pogorszenie sytuacji życiowej. Wiązało się to jednak nie tyle z krzyw-
dą samą w sobie, ale z obniżeniem aktywności życiowej i ogólnymi utrudnieniami, z jakimi 
borykają się poszkodowani w ich życiu – będącymi konsekwencją poczucia krzywdy i osamot-
nienia po śmierci osoby najbliższej5. Niekiedy jednak – należy uznać, iż w sposób błędny – rola 
świadczenia zasądzanego na podstawie art. 446 § 3 k.c. była rozumiana jako mającego na 
celu kompensację krzywdy. Sprawiało to, iż odszkodowanie z art. 446 § 3 k.c. miało de facto

4 Na kwestię tą słusznie zwrócił także uwagę Barłomiej Krupa z Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszko-
dowawczych w swojej prezentacji „Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego – od kiedy do 
kiedy” na konferencji „Zadośćuczynienia bez tajemnic”, Mszczonów 15–16.03.2011 r. (prezentacja dostępna 
w materiałach konferencyjnych wydanych przez organizatora – IMP).
5 Najlepiej ten tok rozumowania obrazuje treść wyroku SN z dnia 21 maja 2009 r., V CSK 432/08, Legalis: „Znacz-
ne pogorszenie sytuacji życiowej, o którym mowa w art. 446 § 3 KC obejmuje niekorzystne zmiany bezpośrednio 
w sytuacji materialnej najbliższych członków rodziny zmarłego (nie wyczerpujące hipotezy art. 446 § 2 KC) jak 
też zmiany w sferze dóbr niematerialnych, które rzutują na ich sytuację materialną. Sam ból, poczucie osamot-
nienia, krzywdy i zawiedzionych nadziei po śmierci dziecka nie stanowią podstawy do żądania odszkodowania. 
Jeśli jednak te negatywne emocje wywołały chorobę, osłabienie aktywności życiowej i motywacji do przezwy-
ciężania trudności dnia codziennego, to, bez szczegółowego dociekania konkretnych zdarzeń lub stopnia ich 
prawdopodobieństwa, można, na zasadzie domniemania faktycznego (art. 231 KPC) przyjąć, że pogorszyły one 
dotychczasową sytuację życiową osoby z najbliższego kręgu rodziny zmarłego” oraz wyroku SN z dnia 22 lipca 
2004 r., II CK 479/03, Legalis: „Następstwa zdrowotne wypadku mające wpływ na rozwój osobowości (ukształto-
wanie się osobowości depresyjnej, spadek aktywności życiowej i motywacji, trudności z przyswajaniem wiedzy, 
z koncentracją uwagi) stanowią element krzywdy moralnej pozostającej w sferze subiektywnych przeżyć poszko-
dowanego, rekompensowanej zadośćuczynieniem, ale także czynnik obiektywnego pogorszenia jego sytuacji na 
przyszłość, po śmierci najbliższych. Pozbawiają go bowiem możliwości osiągnięcia takiego potencjału wiedzy 
i umiejętności, którymi dysponowałby, gdyby nie traumatyczne przeżycia związane z wypadkiem. Ograniczają 
możliwość osiągnięcia pozycji zawodowej i życiowej, jaką mógłby uzyskać nie będąc dotknięty chorobą. Wynikłe 
ze śmierci całej najbliższej rodziny szkody mają nie tylko charakter materialny ale i niematerialny. Przepis art. 
446 § 3 KC znajduje zastosowanie także do szkód niematerialnych, polegających na obiektywnym pogorszeniu 
pozycji życiowej poszkodowanego w świecie zewnętrznym”.
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charakter zadośćuczynienia!6. Wydaje się, że w ten sposób chciano wypełnić pewną lukę 
w polskim systemie prawnym, jaka istniała w odczuciu sądów, których zdaniem – fakt cierpie-
nia po śmierci osoby najbliższej sam w sobie zasługiwał na rekompensatę.

Luka ta niewątpliwie została wypełniona przez art. 446 § 4 k.c. i w związku z powyższym 
należy oczekiwać, iż w nowszym orzecznictwie w sposób ścisły będzie rozdzielana odszkodo-
wawcza funkcja odszkodowania z art. 446 § 3 k.c. oraz funkcja świadczenia z art. 446 § 4 k.c., 
mającego na celu wynagrodzić szkodę niematerialną w postaci krzywdy.

1. Przesłanki odpowiedzialności z art. 446 § 4 k.c.
Jak wskazano powyżej, nie ma wątpliwości co do tego, iż do powstania odpowiedzialności 

z art. 446 § 4 k.c. może dojść wyłącznie w sytuacji, jeżeli w ogóle zachodzi odpowiedzialność 
cywilna na gruncie przepisów kodeksu cywilnego. Podobnie jak art. 444 i 445 k.c., art. 446 k.c. 
(a w tym § 4 tego przepisu) określa bowiem jedynie rozmiar odpowiedzialności zobowiązanego. 
Natomiast podstawy tej odpowiedzialności zostają określone przez inne przepisy k.c. – w szcze-
gólności art. 361 § 1 k.c., dotyczący kwestii adekwatnego związku przyczynowego oraz art. 415 
do 436 k.c. przewidujące podstawę odpowiedzialności (zasada winy, ryzyka bądź słuszności)7. 
Podobnie – do odpowiedzialności z art. 446 § 4 k.c. będą miały zastosowanie mechanizmy 
ograniczające rozmiar ewentualnej odpowiedzialności zobowiązanego – jak np. art. 362 k.c. 
(przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody) czy też art. 440 k.c. (miarkowanie od-
szkodowania). Ten ostatni przepis jednak, z uwagi na jego stosowanie do stosunków pomiędzy 
osobami fizycznymi, nie będzie miał zastosowania do odpowiedzialności ubezpieczyciela z umo-
wy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej8.

Powyżej omówione kwestie wydają się oczywiste. Należy jednak zwrócić uwagę na zagadnienie, 
które może umknąć uwadze przy pobieżnej lekturze przepisu. Otóż – ustawodawca przewiduje 
możliwość przyznania zadośćuczynienia w przypadku śmierci dla „najbliższych członków rodziny 
zmarłego”. W związku z powyższym warunkiem koniecznym, umożliwiającym skuteczne docho-
dzenie roszczenia o zadośćuczynienie jest fakt przynależności pokrzywdzonego do tej kategorii. 
Wymaga zatem zdefiniowania użyte przez ustawodawcę sformułowanie. 

Samo pojęcie „rodziny” nie jest przez ustawodawcę nigdzie zdefiniowane, pomimo faktu, 
iż ustawodawca posługuje się tym pojęciem w wielu aktach prawnych – chociażby w kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym9. Trudno stwierdzić czy uprawnione jest odwoływanie się do jakiej-
kolwiek definicji funkcjonującej na gruncie poszczególnych dyscyplin nauki. Problematyką 
rodziny zajmuje się bowiem obecnie wiele dyscyplin naukowych – chociażby socjologia, psy-
chologia czy pedagogika. Każda z tych dyscyplin posługuje się nie tylko inną definicją, kładąc 
nacisk na inne akcenty, ale też w ramach poszczególnych dyscyplin funkcjonują różne, ścierają-

6 Tak np. w wyroku SN z dnia 20 stycznia 2004 r., II CK 360/02, Legalis: „Inne są przesłanki zasądzenia renty, 
określonej w art. 446 § 2 KC, a inne względy decydują o przyznaniu i wysokości odszkodowania, o jakim mowa 
w art. 446 § 3 KC. Odszkodowanie wiąże się z pogorszeniem sytuacji majątkowej uprawnionego. To pogorszenie 
wyrównuje renta odszkodowawcza. Zasądzone odszkodowanie stanowi formę rekompensaty krzywdy, wyrzą-
dzonej przez śmierć syna i synowej i nie służy naprawieniu szkody poniesionej przez to, że powódka utraciła 
osobę zobowiązaną do alimentacji. Tę funkcję spełnia renta”.
7 Tak też m.in. A. Cisek, (w:) E. Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, wyd. 4, wersja elektroniczna Legalis, ko-
mentarz do art. 446 k.c.
8 Tak m.in. SN w wyroku z dnia 19 grudnia 1968 r., II CR 409/68, OSN 1969, nr 11, poz. 207; w wyroku z dnia 
10 lutego 1972 r., II CR 668/71, OSP 1972, nr 10, poz. 182; w wyroku z dnia 19 grudnia 1977 r., II CR 469/77, OSN 
1878, nr 10, poz. 183 czy w wyroku z dnia 27 listopada 1997 r., III CKN 239/97, OSN 1998, nr 5, poz. 85.
9 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Dz. U. nr 9, poz. 59.
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ce się ze sobą niekiedy definicje. Wydaje się zatem, że należy to pojęcie postrzegać wprawdzie 
z uwzględnieniem różnych poglądów i podejść wypracowanych na gruncie wielu dziedzin na-
ukowych, jednak bez zbytniego przywiązania do aspektów wskazywanych przez jedną z tych 
dyscyplin. 

Wymaga jednak zaznaczenia, że ustawodawca nie użył sformułowania „członkowie najbliższej 
rodziny”. Te z pozoru tożsame pojęcia („najbliżsi członkowie rodziny” i „członkowie najbliższej 
rodziny” dotyczą dwóch różnych zbiorów, chociaż posiadających oczywiście część wspólną. Poję-
cie „najbliższy członek rodziny” kładzie nacisk na aspekt bliskości relacji z daną osobą, nie odnosi 
się zaś do samego słowa „rodzina”. W przypadku „członka najbliższej rodziny” aspekt blisko-
ści dotyczy samego kręgu rodzinnego, liczy się sam fakt bycia członkiem tego kręgu, natomiast 
aspekt bliskości relacji z daną osobą właściwie nie ma znaczenia. Z tego względu należy uznać, 
iż w art. 446 § 4 k.c. nie chodzi o samą najbliższą rodzinę (czyli rodziców, dzieci lub – względnie 
– rodzeństwo) ale o rodzinę sensu largo. W krąg tak pojmowanej rodziny mogą wchodzić różne 
osoby, jak się wydaje – połączone nie tylko więzami pokrewieństwa. To czy daną osobę można 
uznać za członka rodziny z pewnością będzie zależeć od okoliczności konkretnej sprawy. Z dru-
giej jednak strony, ważny jest aspekt bliskiej relacji pomiędzy zmarłym a osobą pokrzywdzoną. 
Zadośćuczynienie należy się bowiem nie wszystkim członkom rodziny a wyłącznie członkom 
najbliższym. O tym, kto jest takim najbliższym członkiem rodziny również będą decydować oko-
liczności konkretnego przypadku – nie tylko więzy pokrewieństwa.

Z uwagi na fakt, iż pojęcie „najbliższego członka rodziny” użyte w art. 446 § 4 k.c. jest iden-
tyczne z pojęciem użytym przez ustawodawcę do wskazania osób uprawnionych do stosownego 
odszkodowania, o którym mowa w art. 446 § 3 k.c.10, można posiłkować się dotychczasowym 
dorobkiem doktryny i orzecznictwa odnoszącym się do tego przepisu. Podobnie zresztą – posił-
kować się można dorobkiem na gruncie wspomnianego na wstępie art. 166 k.z.

W doktrynie i orzecznictwie na gruncie tych przepisów wskazuje się, że do kręgu najbliższych 
członków rodziny zaliczyć można różne osoby. Niewątpliwie będą to przede wszystkim rodzice 
i dzieci zmarłego, ale także inne osoby pozostające w stosunkach rodzinnych – np. dalsi zstępni 
i wstępni, teściowie, synowa i zięć, macocha lub ojczym, czy dziecko pozostające pod opieką 
rodziny zastępczej11. W szczególności podkreśla się, że nie można postrzegać pojęcia rodziny 
wyłącznie przez pryzmat pokrewieństwa, ale trzeba zbadać dany kontekst sytuacyjny12.

10 Art. 446 § 3 k.c.: „Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowa-
nie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej”.
11 Na niektóre z powyższych przykładów wskazuje np. M. Safjan, (w:) K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komen-
tarz, t. I, s. 1295 i nast.
12 Np. w wyroku z dnia 18 listopada 1961 r., 2 CR 325/61, OSNCP 1963, nr 2, poz. 32, Sąd Najwyższy uznał, że 
art. 166 k.z. posługuje się pojęciem rodziny w znaczeniu szerokim. Z punktu widzenia doznanej krzywdy moral-
nej ważny jest faktyczny układ stosunków rodzinnych, a nie formalna kolejność pokrewieństwa. Zgodnie z tym 
wyrokiem macocha może być uznana za osobę będącą najbliższym członkiem rodziny zmarłego, uprawnioną do 
zadośćuczynienia przewidzianego w art. 166 k.z., gdy opiekowała się nim jak swoim synem.
W innym wyroku z dnia 10 grudnia 1969 r., III PRN 77/69, OSNCP 1970, nr 9, poz. 160, Sąd Najwyższy stwierdził 
wyraźnie, że w świetle art. 446 § 3 k.c. – podobnie jak w świetle art. 166 k.z. – konkretyzacja tego, kto jest w da-
nym wypadku członkiem rodziny należy do sądu orzekającego.
Z nowszych orzeczeń przytoczyć można wyrok SN z 13 dnia kwietnia 2005 r., IV CK 648/04, OSNC 2006, nr 3, 
poz. 54, w którego uzasadnieniu Sąd stwierdził, że: „W obowiązującym stanie prawnym, definiując pojęcie 
„rodziny” można – jak trafnie wskazuje się w piśmiennictwie – użyć następujących kryteriów: pokrewieństwo, 
małżeństwo, przysposobienie, powinowactwo, rodzina zastępcza i pozostawanie we wspólnym gospodarstwie 
domowym. Można zatem zaaprobować definicję rodziny jako najmniejszej grupy społecznej, powiązanej poczu-
ciem bliskości i wspólności, osobistej i gospodarczej, wynikającej nie tylko z pokrewieństwa”.
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Wydaje się zatem, że nie ma generalnej odpowiedzi na to jakie osoby należą do kręgu naj-
bliższych członków rodziny13. Oczywiście – co do zasady będą to z pewnością rodzice czy dzieci, 
ale można sobie wyobrazić sytuacje, w których nawet takie osoby zostaną wyłączone z tego 
kręgu pojęciowego. Z drugiej strony, w innych przypadkach za najbliższych członków rodziny 
będzie można uznać również inne osoby. Ten drugi rodzaj sytuacji będzie zapewne zachodził 
zdecydowanie częściej niż ten pierwszy. Przykładowo można tu wymienić wspólnie mieszkające 
rodziny wielopokoleniowe, gdzie uprawnionym do zadośćuczynienia będą wnuki lub dziad-
kowie, małżeństwa mieszkające wspólnie z rodzicami jednego z małżonków (uprawnieni do 
zadośćuczynienia teściowie lub zięć/synowa) czy też konkubentów. Pierwszy wspomniany wyżej 
przypadek będzie miał zaś miejsce w przypadku faktycznego zerwania więzi rodzinnych, po-
mimo istnienia najbliższego pokrewieństwa – np. w przypadku rodziców porzucających swoje 
dzieci, które później wychowywane są przez kogoś innego, członków bliskiej rodziny nie mają-
cych od lat żadnego kontaktu, bądź kontakt wyłącznie sporadyczny, etc.14

Oczywiście powyżej wskazano – tytułem przykładu – sytuacje w miarę jasne, jednak w praktyce 
będą zdarzać się przypadki nastręczające trudności interpretacyjne. Jak bowiem – na przykład – 
potraktować sytuację dorosłego rodzeństwa, z których każde założyło już swoją rodzinę i posiada 
dzieci a utrzymuje ze sobą kontakt jedynie przy okazji Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodze-
nia i ważniejszych imprez rodzinnych? Faktyczna bliskość relacji będzie niejednokrotnie w praktyce 
trudna do oceny i zapewne punkt widzenia będzie zależał od tego czy osoba oceniająca stoi po 
stronie potencjalnie uprawnionego do zadośćuczynienia czy też zobowiązanego do jego zapłaty.

Z omówioną powyżej kwestią łączy się w sposób ścisły kolejna przesłanka będąca warunkiem 
koniecznym do skutecznego dochodzenia roszczenia o zadośćuczynienie – a mianowicie powsta-
nie krzywdy. Można założyć, że co do zasady krzywda będzie właśnie związana z faktem bliskości 
relacji pomiędzy osobą zmarłą a pokrzywdzonym. Generalnie rzecz biorąc fakt śmierci najbliższego 
członka rodziny – właśnie dlatego, że mamy do czynienia z osobą „najbliższą” – będzie automa-
tycznie powodował powstanie krzywdy. Wydawać by się mogło, że badanie tego czy krzywda 
powstała staje się bezprzedmiotowe – abstrahując od faktu, że jako zjawisko zachodzące w sferze 
doznań subiektywnych – jest trudne do obiektywnej oceny. W mojej opinii nie można jednak się 
do końca zgodzić z takim stwierdzeniem. Analiza tego czy krzywda w ogóle powstała może być 
bowiem de facto pomocne przy ustalaniu czy mamy do czynienia z najbliższym członkiem rodziny. 
Przykładowo – śmierć rodzica może na pierwszy rzut oka (i w absolutnej większości przypadków 
będzie!) powodować powstanie krzywdy po stronie dziecka. Jednak odwołując się do wskazanych 
powyżej skrajnych przypadków, gdzie mamy do czynienia z porzuceniem dziecka przez rodzica na 

13 W literaturze przedmiotu podejmowane są jednak próby ustalania swoistej listy czy katalogu osób uprawnio-
nych, z czym – ze względów szczegółowo omówionych w tym fragmencie artykułu – osobiście się nie zgadzam. 
Por. np. A. Daszewski, Zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe z art. 445 § 1 k.c. oraz art. 446 § 4 k.c., Rozpra-
wy Ubezpieczeniowe 2010, nr 9, s. 34 i nast.
14 Jako przykład „z życia wzięty” można przytoczyć sytuację przedstawioną przez Martę Rutkowską z Vienna Insurance 
Group w swojej prezentacji „Zadośćuczynienie po śmierci” na konferencji „Zadośćuczynienia bez tajemnic”, Mszczo-
nów 15–16.03.2011 r. (prezentacja dostępna w materiałach konferencyjnych wydanych przez organizatora – IMP). 
Po śmierci 33–letniej kobiety zostały zgłoszone do zakładu ubezpieczeń roszczenia z art. 446 § 4 k.c. m.in. przez męża 
i ojca tej kobiety. Silne rozbieżności w opisach sytuacji rodzinnej przedstawionych przez „pokrzywdzonych” skłoniły 
ubezpieczyciela do wnikliwej analizy sprawy. Wskutek przeprowadzonych czynności ustalono, że stan faktyczny był 
skrajnie inny niż przedstawiany przez męża i ojca kobiety. Poszkodowana była bowiem posiadaczką „Niebieskiej Kar-
ty”, potwierdzającej istnienie przemocy w rodzinie. Była ofiarą przemocy zarówno ze strony ojca jak i męża, przez 
którego została też wyrzucona z domu wraz z dziećmi. Zarówno ojciec jak i mąż kobiety byli alkoholikami. Kobieta 
samodzielnie wraz z konkubentem wychowywała swoje dzieci, korzystając ze wsparcia MOPS.
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etapie wczesnego dzieciństwa, takie zdarzenie powodować już tej krzywdy nie musi (i częstokroć 
– nie będzie). Paradoksalnie w ten sposób możemy rozwiać wątpliwości co do tego czy mamy 
do czynienia z najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 446 § 4 k.c. Względnie – jeżeli 
uznać sztywną interpretację tego pojęcia polegającą na tym, że istnienie najbliższego pokrewień-
stwa zawsze przesądzałby fakt bycia najbliższym członkiem rodziny – okoliczność w postaci braku 
krzywdy będzie powodowała brak odpowiedzialności z art. 446 § 4 k.c. pomimo faktu, że dana 
osoba należy do kręgu osób teoretycznie uprawnionych do zadośćuczynienia.

2. Przesłanki wpływające na wysokość zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c.
Pomimo relatywnej „młodości” omawianej instytucji, sam charakter zadośćuczynienia z art. 

446 § 4 k.c. oraz przesłanki wpływające na jego wysokość zostały w literaturze przedmiotu 
omówione w sposób stosunkowo szeroki. W tym miejscu pominę zatem kwestie dotyczące 
szacunkowego charakteru zadośćuczynienia, jego swoistej „uznaniowości” czy nieodszkodo-
wawczego charakteru. Zagadnienia te zostały już dosyć dokładnie omówione w literaturze15. 
Poprzestanę zatem jedynie na wskazaniu głównych czynników wymienianych w doktrynie, któ-
re powinny rzutować na wysokość zadośćuczynienia przyznawanego za śmierć osoby najbliższej. 
Są to w szczególności:

długotrwałość i stopień cierpień po utracie osoby najbliższej;� 
konsekwencje dla sfery psychicznej – łącznie ze skutkami, które wywierają dla aktywności � 
życiowej pokrzywdzonego;
wiek uprawnionego oraz wiek zmarłego;� 
stopień pokrewieństwa (np. rodzice – dzieci);� 
charakter relacji rodzinnych, intensywność kontaktów;� 
brak wsparcia dla małego dziecka ze strony rodzica, przerwanie więzi rodzinnych, zakłócenie � 
normalnego funkcjonowania rodziny;
brak poczucia bezpieczeństwa po śmierci małżonka – „głowy rodziny”;� 
fakt wspólnego zamieszkiwania – z drugiej strony fakt usamodzielnienia się dziecka;� 
strach przed samotnością na starość;� 
przeżywanie żałoby� 16.

W mojej opinii najważniejszym czynnikiem – gdyż rzutującym de facto na dużą część pozo-
stałych – będzie faktyczna bliskość relacji pomiędzy zmarłym a osobą pokrzywdzoną. Pomimo 
faktu, iż czynnik ten jest w praktyce trudny do oceny, należy podejmować za każdym razem 
próbę jego zbadania. Tym bardziej, że jest to również przesłanka, która może przesądzać też 
o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia.

3. Dziedziczenie zadośćuczynienia (bądź roszczenia) z art. 445 § 1 k.c. a roszczenie o zadość-
uczynienie „własne” na podstawie art. 446 § 4 k.c.

Jak się wydaje, dotychczas w literaturze przedmiotu ani w orzecznictwie (przynajmniej nie 
w opublikowanym) nie była rozstrzygana dosyć nietypowa, aczkolwiek mająca w mojej opi-

15 Por. np. A. Daszewski, Od stosownego odszkodowania do zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę dla najbliż-
szych członków rodziny zmarłego, Prawo Asekuracyjne 2008, nr 4, s.4 i nast.; tenże, Zadośćuczynienia za …
16 Na te oraz inne czynniki wskazuje np. A. Daszewski, Zadośćuczynienie za…; zwróciła również na nie uwagę Anna 
Dąbrowska z Biura Rzecznika Ubezpieczonych w swojej prezentacji „Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego” na konferencji „Zadośćuczynienia bez tajemnic”, Mszczonów
15–16.03.2011 r. (prezentacja dostępna w materiałach konferencyjnych wydanych przez organizatora – IMP).
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nii spore znaczenie praktyczne kwestia, którą omówię w tej części artykułu. Chodzi o sytuację, 
w której roszczenie o zadośćuczynienie z art. 445 § 1 k.c. za krzywdę związaną z uszkodzeniem 
ciała lub rozstrojem zdrowia przechodzi na spadkobierców zmarłego, którzy jednocześnie nale-
żą do kręgu najbliższych członków rodziny, którym przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za 
śmierć tej osoby na gruncie art. 446 § 4 k.c. Możliwość dziedziczenia roszczenia o zadośćuczynie-
nie przewiduje art. 445 § 3 k.c., zgodnie z którym „Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na 
spadkobierców poszkodowanego, ale tylko wtedy, gdy roszczenie o nie zostało uznane na piśmie 
lub, gdy powództwo o nie zastało wytoczone jeszcze za życia poszkodowanego”. Taka sytuacja 
zdarza się w praktyce, w szczególności w przypadku bardzo ciężkich urazów, które w konsekwen-
cji pociągają za sobą śmierć poszkodowanego, przychodzącą jednak dopiero po pewnym czasie.

W opisanym powyżej przypadku nie ma wątpliwości, że zmarłemu poszkodowanemu jego 
krzywda nie zostać mogła być powetowana. Inaczej rzecz ujmując – zważywszy na funkcję za-
dośćuczynienia, którą jest kompensata krzywdy poprzez umożliwienie dostępu do pewnych dóbr 
materialnych – nie doszło w żaden sposób do „konsumpcji” kwoty zadośćuczynienia. W takim 
przypadku pojawia się pytanie, jak przedstawia się kwestia łączenia roszczenia o zadośćuczynie-
nie dziedziczonego przez spadkobiercę zmarłego z roszczeniem „własnym” tego spadkobiercy 
opartym na art. 446 § 4 k.c.? Aby uprościć sytuację zobrazujmy ją następującym przykładem. 
Poszkodowany doznał bardzo ciężkiego urazu, który – jak wiadomo było od samego początku – 
miał charakter nieodwracalny i jego konsekwencje (o ile poszkodowany w ogóle miałby przeżyć) 
będą dramatyczne i obciążające go do końca życia. W związku z tym, załóżmy, że już bezpo-
średnio po zdarzeniu obiektywnie należała się poszkodowanemu kwota X. Ubezpieczyciel nie 
uznał roszczenia (załóżmy, że kwestionowana była podstawa odpowiedzialności) i wytoczono 
przeciwko niemu powództwo. W trakcie procesu poszkodowany zmarł. Pozostała po nim wdo-
wa – jedyna spadkobierczyni, niewątpliwie uprawniona do zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. 
jako najbliższy członek rodziny. Załóżmy, że z tego tytułu przysługuje jej kwota Y. Czy wobec tego 
kwoty X i Y mają podlegać sumowaniu? Czy też w jakimś wymiarze należy uwzględnić fakt otrzy-
mania kwoty X przy ocenie jaka kwota jest należna na podstawie art. 446 § 4 k.c.?

Zanim przejdę do rozstrzygnięcia tej kwestii przypomnę, że funkcją należnego zadośćuczynie-
nia jest skompensowanie krzywdy osobie pokrzywdzonej oraz, że zadośćuczynienie nie może 
przewyższać rozmiaru doznanej krzywdy (abstrahując od faktu, że jej rozmiar podlega zawsze 
szacunkowi w swej istocie mało dokładnemu). W mojej opinii konsekwencją tych dwóch poglą-
dów jest uznanie, że jeśli zadośćuczynienie z art. 445 § 1 k.c. nie miało możliwości powetowania 
krzywdy doznanej przez poszkodowanego (a tak będzie w przypadku, gdy nie zostało wypłaco-
ne), to zawsze należy je uwzględnić przy obliczaniu kwoty należnego zadośćuczynienia z art. 446 
§ 4 k.c. dla spadkobiercy takiego zmarłego. W mojej opinii – co do zasady – uwzględnienie to 
powinno mieć właściwie charakter matematycznego zliczenia – w takiej części w jakiej doszło 
do dziedziczenia zadośćuczynienia należnego zmarłemu z art. 445 § 1 k.c. W przeciwnym wy-
padku doszlibyśmy do sytuacji, w której bezpośrednią konsekwencją śmierci osoby najbliższej 
jest otrzymanie kwoty przewyższającej rozmiar faktycznie doznanej krzywdy. Nie chodzi o to, że 
dziedziczenie zadośćuczynienia należnego na podstawie art. 445 § 1 k.c. wyłącza bądź ogranicza 
w jakiś sposób co do zasady roszczenie własne z art. 446 § 4 k.c. Chodzi natomiast o to, że skoro 
te same podstawy faktyczne:

stanowiły podstawę roszczenia zmarłego z art. 445 § 1 k.c.;� 
doprowadziły w konsekwencji do śmierci zmarłego; � 
doprowadziły też – w związku ze śmiercią zmarłego – do dziedziczenia tego roszczenia (na � 
podstawie art. 445 § 3 k.c.);
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oraz stanowią podstawę roszczeń „własnych” spadkobiercy opartych na art. 446 § 4 k.c., � 
to w świetle art. 446 § 4 k.c., za „sumę odpowiednią” musimy uznać kwotę odpowiednio 

mniejszą niż kwota należna w sytuacji, gdyby do dziedziczenia takiego roszczenia nie doszło. 
Przeciwne rozumowanie byłoby niedopuszczalne ze względu na zasady współżycia społecznego. 
Jednak w sytuacji, gdy dziedziczone zadośćuczynienie z art. 445 § 1 k.c. miałoby się okazać wyższe 
niż kwota należna spadkobiercy na podstawie art. 446 § 4 k.c., spadkobierca powinien otrzymać 
tę wyższą kwotę. Skoro bowiem dotychczas ustawodawca dopuszczał możliwość dziedziczenia 
roszczenia o zadośćuczynienie, nie ma podstawy prawnej aby tak odziedziczone roszczenie zre-
dukować. Odpada natomiast w praktyce obowiązek zapłaty zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c., 
gdyż „sumą odpowiednią” w takim przypadku staje się suma zerowa.

Przy zachowaniu dużej ostrożności i bardzo dokładnie analizując daną sprawę należałoby wyżej 
wskazane zasady stosować analogicznie w przypadku, gdy wprawdzie zadośćuczynienie z art. 445 
§ 1 k.c. zostało już wypłacone ale poszkodowany zmarł i nie zdążył w żaden sposób z tego zadość-
uczynienia skorzystać,w szczególności – gdy nawet nie był świadomy jego otrzymania. Oczywiście 
tego rodzaju sytuacje będą niezwykle trudne w ocenie i mogą niejednokrotnie budzić kontrower-
sje, w szczególności w kontekście najcięższych uszczerbków, gdzie w ogóle trudno mówić o tym aby 
jakiekolwiek zadośćuczynienie powetowało osobie poszkodowanej doznaną przez nią krzywdę.

4. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na podstawie art. 448 k.c.
Palącą kwestią jest w praktyce możliwość przyznania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej 

na podstawie art. 448 k.c. Należy bowiem pamiętać o tym, iż nowelizacja kodeksu cywilnego 
weszła w życie z dniem 3 sierpnia 2008 r. W związku z powyższym powstaje pytanie czy w od-
niesieniu do wypadków (zgonów) mających miejsce przed tą datą istnieje możliwość stosowania 
„ogólnej” podstawy do przyznania zadośćuczynienia określonej w art. 448 k.c., który przewiduje 
możliwość przyznania zadośćuczynienia za krzywdę związaną z naruszeniem dobra osobistego17.

Najkrócej rzecz ujmują, zwolennicy takiego poglądu uznają, że śmierć osoby bliskiej stanowi 
naruszenie dobra osobistego, którego następstwem jest krzywda, za którą należy się zadość-
uczynienie. Przeciwnicy stosowania w takich sytuacjach art. 448 k.c. kwestionują, że śmierć 
osoby bliskiej stanowi sama w sobie naruszenie dobra osobistego i co za tym idzie – nie należy 
się w takim przypadku zadośćuczynienie na podstawie tego przepisu. Koronnym argumentem 
jest również fakt, iż art. 446 § 4 k.c. ma charakter lex specialis wobec art. 448 k.c. i w sposób wy-
łączny reguluje kwestię zadośćuczynienia związanego ze śmiercią osoby bliskiej. Art. 446 § 4 k.c. 
obowiązuje jednak od dnia 3 sierpnia 2008 r. Dopiero wtedy zatem ustawodawca polski uznał, 
iż fakt śmierci osoby bliskiej zasługuje na ochronę wyrażoną poprzez możliwość zasądzenia sto-
sownego zadośćuczynienia osobom pokrzywdzonym tą śmiercią, oczywiście po wypełnieniu 
wyżej omówionych przesłanek odpowiedzialności. Wynika z tego wniosek, iż przed tym dniem 
– sytuacja taka nie podlegała ochronie.

Powyższa kwestia była już przedmiotem rozstrzygnięć sądowych – w tym orzeczeń sądów ape-
lacyjnych i Sądu Najwyższego. W oparciu o analizę tych orzeczeń można wskazać, iż sądy uznają 
dopuszczalność przyznania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w oparciu o art. 448 k.c. 
W mojej opinii jednak nie można na podstawie tych orzeczeń wyciągać wniosku, iż odpowie-
dzialność taka zaistnieje w każdym przypadku – co postaram się uzasadnić poniżej.

17 Art. 448 k.c.: „W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało 
naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie 
zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków 
potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się”.
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Art. 448 k.c. jest przepisem ogólnym, przewidującym zadośćuczynienie w przypadku narusze-
nie dobra osobistego. Analiza orzecznictwa skłania do postawienia tezy, iż zastosowanie art. 448 
k.c. w przypadku śmierci osoby bliskiej będzie z pewnością uzasadnione w sytuacjach wyjątko-
wych, kiedy można mówić o tym, że doszło do naruszenia dobra osobistego. 

Taką szczególną sytuacją będzie niewątpliwie ochrona szczególnego dobra osobistego, jakim 
jest więź pomiędzy małoletnim dzieckiem a rodzicami i prawo do niezakłóconego funkcjono-
wania pełnej rodziny. Naruszonym dobrem osobistym, uzasadniającym zastosowanie art. 448 
k.c., jest w takim przypadku zaburzone funkcjonowanie rodziny. Powyższy pogląd znajduje po-
twierdzenie w orzecznictwie – np. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 września 
2009 r.18 Wyrok ten został wydany w głośnej sprawie o odszkodowanie dla rodziców małolet-
niego kibica koszykówki Przemysława Czai, który poniósł śmierć na skutek niezgodnej z prawem 
interwencji policji. Wskazane przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku dobro osobiste w postaci szcze-
gólnej więzi rodziców z dzieckiem w prawidłowo funkcjonującej rodzinie dotyczyło rodziny 
w najwęższym znaczeniu tego pojęcia, to jest rodziców i małoletniego dziecka, zamieszkujących 
razem i prowadzących jedno gospodarstwo domowe, które to dziecko zginęło na skutek nie-
zgodnej z prawem interwencji Policji, czyli służby ustanowionej w celu ochrony prawa i porządku 
publicznego. Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie w wyroku z dnia 
14 grudnia 2007 r.19 Zgodnie z tym wyrokiem – „Spowodowanie śmierci osoby bliskiej – męża 
i ojca przez osobę trzecią stanowi naruszenie dobra osobistego najbliższych członków rodziny 
zmarłego – żony i dzieci, w postaci prawa do życia w związku małżeńskim, posiadania ojca, życia 
w pełnej rodzinie, w której mąż matki jest ojcem jej dzieci”. Naruszonym dobrem osobistym jest 
zatem niezakłócone funkcjonowanie podstawowej komórki społecznej w postaci rodziny, w któ-
rej oboje rodzice są biologicznymi rodzicami dzieci oraz pozostają w związku małżeńskim.

Nie można jednak w sposób automatyczny przyjmować, że śmierć osoby bliskiej zawsze uza-
sadnia roszczenie o zadośćuczynienie z art. 448 k.c. Przykładowo, Sąd Apelacyjny w Poznaniu 
w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r.20, stwierdził iż: „Utrata bliskiej osoby przez zawinione 
zachowanie sprawcy zdarzenia mieści się na pewno w kategoriach ograniczenia praw niema-
terialnych człowieka, jednakże nie stanowi takiego naruszenia prawa osobistego – prawa do 
życia w pełnej rodzinie, które podlega ochronie w aspekcie art. 24 KC, i co za tym idzie, nie pod-
lega wyrównaniu krzywdy przez zastosowanie art. 448 KC”.

Rozpatrując kwestię śmierci osoby bliskiej w kontekście roszczeń z art. 448 k.c., Sąd Najwyższy 
również dostrzegł możliwość przyznania zadośćuczynienia za naruszenie konkretnego dobra oso-
bistego, co znalazło odzwierciedlenie w wyroku SN z dnia 14 stycznia 2010 r.21 W wyroku tym Sąd 
uznał, iż: „(…) prawo do życia rodzinnego i utrzymania tego rodzaju więzi stanowi dobro osobiste 
członków rodziny i podlega ochronie na podstawie art. 23 i 24 k.c. W konkretnym stanie faktycznym 
spowodowanie śmierci osoby bliskiej może zatem stanowić naruszenie dóbr osobistych członków jej 
rodziny i uzasadniać przyznanie im zadośćuczynienia na podstawie art. 448 KC. Z kolei w najnowszej 
uchwale SN – Izby Cywilnej z dnia 22 października 2010 r.22, Sąd stwierdził wyraźnie, iż: „Skoro do-
brem osobistym w rozumieniu art. 23 k.c. jest kult pamięci osoby zmarłej, to – a fortiori – może nim 
być także więź między osobami żyjącymi. Nie ma zatem przeszkód do uznania, że szczególna więź 
emocjonalna między członkami rodziny pozostaje pod ochroną przewidzianą w art. 23 i 24 k.c.”

18 I Aca 554/2005, LexPolonica nr 1178674.
19 I ACa 1137/07, LexPolonica nr 2353493.
20 I ACa 207/10, Legalis.
21 IV CSK 307/09, OSNC 2010, nr 3, poz. 91.
22 III CZP 76/2010, LexPolonica nr 2399807.
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Na marginesie należy zaznaczyć, iż w wyżej wymienionej uchwale Sąd krytycznie odniósł się do 
przytoczonego powyżej poglądu jakoby dopiero wprowadzenie art. 446 § 4 k.c. umożliwiło przy-
znawanie zadośćuczynienia w przypadku śmierci osoby bliskiej. Sąd Najwyższy uznał bowiem, iż 
wprowadzenie tego przepisu miało charakter wprowadzenia lex specialis w stosunku do art. 448 
k.c. Przedtem bowiem osobą potencjalnie uprawnioną do zadośćuczynienia za czyjąś śmierć był 
każdy, nie tylko najbliższy członek rodziny (sic!)23. W mojej opinii, trudno się z takim poglądem 
zgodzić. Skoro bowiem rzekomo, na gruncie art. 448 k.c. uprawnionym do zadośćuczynienia za 
śmierć miałaby być osoba inna niż najbliższy członek rodziny, to trudno byłoby wskazać – poza 
sytuacjami absolutnie wyjątkowymi – jakie dobro osobiste miałoby zostać naruszone w takiej 
sytuacji. Tak szerokie pojmowanie tego przepisu prowadziłoby do wniosków absurdalnych – jak 
np. takich, że zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c. należy się przyjaciołom zmarłego 
(naruszenie dobra osobistego w postaci więzów przyjaźni), czy też np. studentom po śmierci 
popularnego profesora (naruszenie dobra osobistego w postaci szczególnej więzi jaką się odczu-
wało z cieszącym się autorytetem i popularnością naukowcem). 

5. Odpowiedzialność za śmierć osoby bliskiej z art. 448 k.c. a odpowiedzialność ubezpieczyciela 
z umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC

Powyższe orzeczenia odnoszą się jednak do płaszczyzny odpowiedzialności cywilnej i rosz-
czeń osoby pokrzywdzonej do sprawcy. Nie została w nich natomiast poddana analizie 
kwestia ewentualnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej sprawcy (pomimo faktu, iż w części tych orzeczeń chodziło o odpowiedzialność 
ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia OC p.p.m.24). Należy jednak odróżnić samą odpowie-
dzialność cywilną sprawcy (która w istocie może znajdować zastosowanie na gruncie art. 448 
k.c.) oraz odpowiedzialność gwarancyjną ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia. Trzeba pa-
miętać o tym, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela ma charakter akcesoryjny w stosunku do 
odpowiedzialności ubezpieczonego sprawcy. Istnienie odpowiedzialności cywilnej sprawcy jest 
warunkiem koniecznym powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela, jednak nie jest jeszcze 
warunkiem wystarczającym. Odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje bowiem jedynie w gra-
nicach wyznaczonych przez warunki umowy ubezpieczenia.

W praktyce, zdecydowana większość sytuacji, w których musimy rozważyć ewentualną od-
powiedzialność ubezpieczyciela z ubezpieczenia OC będzie dotyczyła ubezpieczeń OC p.p.m. 
oraz ubezpieczeń OC rolników. Rozmiar odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach tych 
ubezpieczeń reguluje w sposób kompleksowy ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych25. Zakres ubezpieczenia OC p.p.m. został określony zasadniczo w art. 34 tejże 
ustawy. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu „Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicz-

23 Z uzasadnienia: „Dodanie art. 446 § 4 k.c. nie jest jedynie wyrazem woli ustawodawcy potwierdzenia dopusz-
czalności dochodzenia zadośćuczynienia na gruncie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie tego 
przepisu, lecz dokonania zmiany w ogólnej regule wynikającej z art. 448 k.c. przez zawężenie kręgu osób upraw-
nionych do zadośćuczynienia. Gdyby nie wprowadzono art. 446 § 4, roszczenia tego mógłby dochodzić każdy, 
a nie tylko najbliższy członek rodziny. Przepis ten ułatwia dochodzenie zadośćuczynienia, gdyż umożliwia jego 
uzyskanie bez potrzeby wykazywania jakichkolwiek innych – poza w nim wymienionych – przesłanek. Niewątpli-
wie wzmacnia też on wykładnię art. 446 § 3 k.c. wiążącą funkcję tego przepisu wyłącznie z ochroną majątkową. 
Nie można zatem zasadnie twierdzić, że art. 446 § 4 k.c. stanowi swoiste superfluum, pozbawione głębszego 
sensu normatywnego”.
24 Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
25 Dz. U. nr 124, poz. 1152.
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nych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są 
obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, któ-
rej następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie 
lub uszkodzenie mienia”. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC rolni-
ków został ujęty w art. 50 ust. 1 ustawy w sposób analogiczny26.

Powyższy przepis wskazuje zatem w sposób enumeratywny katalog następstw szkód wy-
rządzonych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, za które ponosi odpowiedzialność 
ubezpieczyciel. Jeżeli chodzi o szkody „osobowe”, przepis ten konkretyzuje naruszenie jakich 
dóbr osobistych pociąga za sobą obowiązek wypłaty odszkodowania (i zadośćuczynienia) z umo-
wy ubezpieczenia OC p.p.m. Dobrami tymi są zdrowie i życie.

Można zatem uznać, iż o ile zatem katalog dóbr osobistych wymieniony w art. 23 k.c. ma 
charakter otwarty i każde naruszenie jakiegokolwiek z tych dóbr może wiązać się z roszczeniem 
o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c., o tyle brak jest podstaw do przyjęcia, że z umo-
wy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy się zadośćuczynienie za 
naruszenie jakiegokolwiek dobra osobistego. Jeżeli chodzi o roszczenie z art. 448 k.c. związa-
ne ze śmiercią osoby bliskiej, to podstawą takiego roszczenia jest nie sam fakt śmierci osoby 
bliskiej (jak ma to miejsce na gruncie art. 446 § 4 k.c.) ale naruszenie konkretnego dobra osobi-
stego (jak np. prawo do życia w pełnej rodzinie) – co zresztą znajduje potwierdzenie w powyżej 
cytowanych orzeczeniach sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego. Natomiast samo naruszenie 
dobra osobistego, o ile dobrem tym nie jest zdrowie lub życie, nie może powodować odpowie-
dzialności z ubezpieczenia OC p.p.m. bądź OC rolników. Z tego względu – nawet jeżeli przyjąć 
– że w konkretnej sprawie istnieją podstawy do uznania odpowiedzialności sprawcy z art. 448 
k.c., to brak jest podstaw do przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela.

Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w najnowszej linii orzecznictwa sądów powszechnych – 
m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2008 r. (I ACa 584/08, niepubl.). 
Należy na marginesie zwrócić uwagę, że jest to ten sam Sąd, który w cytowanych powyżej dwóch 
orzeczeniach uznał możliwość stosowania art. 448 k.c. do odpowiedzialności za śmierć osoby bli-
skiej. Z tego względu – abstrahując od oceny czy w konkretnej sytuacji zachodzi odpowiedzialność 
sprawcy z art. 448 k.c.– wydawałoby się, że można przyjąć, iż nie zachodzi odpowiedzialność gwa-
rancyjna ubezpieczyciela na gruncie art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Omawiany powyżej pogląd jest poglądem relatywnie nowym, jednak coraz częściej znajduje 
odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów powszechnych27. 

Mgr Jakub Nawracała, radca prawny

26 Art. 50 ust. 1: „Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim 
we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do 
odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której 
następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”.
27 W chwili przygotowywania niniejszego artykułu ukazała się uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2011r., III 
CZP 32/11, w której Sąd Najwyższy potwierdził, iż „Sąd może przyznać najbliższemu członkowi rodziny zmarłego 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 w związku z art 24 § 1 k.c., także wtedy, 
gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r. wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia”. 
Pozwany w tej sprawie zakład ubezpieczeń podnosił m.in. argumentację wskazaną powyżej, opartą na treści art. 
34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która jednak najwyraźniej nie znalazła uznania w oczach Sądu 
Najwyższego (informacja prasowa w dzienniku „Rzeczpospolita” z 22.07.2011 r. – „Zadośćuczynienie za śmierć 
sprzed lat”). W chwili przygotowywania artykułu nie było jednak jeszcze znane uzasadnienie tejże uchwały.
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Summary of the ar� cle

Compensation for death of a relative – selected issues

The following article describes selected aspects of death of a relative pursuant to article 446 
§ 4 of the Civil Code.

At the beginning, the concept of liability in the light of article 446 § 4 of the Civil Code was 
analyzed. Special attention was paid to the definition of “the closest relatives” as subjects en-
titled to indemnification. As it was identified by doctrine and court judgments this term cannot 
be directly identified with the blood relationship. In some cases persons entitled to compensa-
tion do not belong to the group of close relatives, in other cases even the closest relatives might 
not be entitled to receive compensation according to the article 446 § 4 of the Civil Code. Injury 
suffered by the entitled persons is a key factor in such cases. This topic as well as factors influ-
encing the height of indemnity are discussed herein.

Moreover, the article tackles the term of succession of a compensation claim due to article 
445 § 1 of the Civil Code and successor’s own claim for compensation for the death of dece-
dent pursuant to article 446 § 4 of the Civil Code. The author is of the opinion that the amount 
of compensation due according to article 446 § 4 of the Civil Code should be mathemically re-
duced by the amount of compensation inherited pursuant to article 445 § 3 of the Civil Code.

Additionally, this article deals with the concept of possible compensation for death of a rel-
ative concerning harm resulting from violation of one’s personal rights (art. 448 of the Civil 
Code). The author states that such claims are reasonable if one can point out specific kinds of 
personal rights that are infringed – that is the right to have a family life and specific emotional 
bounds existing between parents and their children. Although, in some cases it is possible that 
the perpetrator’s liability will be recognized on the basis of article 448 of the Civil Code, how-
ever it seems doubtful that perpetrator’s insurer will be obliged to pay compensation on the 
basis of articles 34 and 50 of the Act on compulsory insurance, the Insurance Guarantee Found 
and the Polish Motor Insurance Bureau. According to these regulations, the compensation shall 
be granted for death or personal injury (in compliance with articles 444, 445 and 446 of the Civil 
Code). These regulations do not include compensation based on article 448 of the Civil Code 
that determines compensation for violation of personal rights.
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Piotr Sury

Świadczenie kulancyjne jako świadczenie należne

1. Odpowiedzialność ubezpieczeniowa jako kontekst świadczenia kulancyjnego
Zgodnie z artykułem 805 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel1 zobowiązuje się, 

w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zaj-
ścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. 
Świadczenie ubezpieczyciela polega natomiast w szczególności na zapłacie: przy ubezpieczeniu 
majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umo-
wie wypadku, natomiast przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub 
innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpie-
czonej. Ze stosunku ubezpieczenia wynikają: dług i odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń.

P. Machnikowski zwraca uwagę na wieloznaczność określenia „odpowiedzialność”, które może 
oznaczać zarówno obowiązek spełnienia świadczenia (dług), jak też i obowiązek pokrycia długu 
(w płaszczyźnie realizacji świadczenia) oraz, finalnie „celowo niedookreślonemu nazwaniu pew-
nych stosunków czy stanów rzeczy stanowiących przesłanki zastosowania jakichś norm prawnych 
(gdy ustawa mówi o okolicznościach czy też osobach „za które ktoś ponosi odpowiedzialność”)”2. 
Autor wskazuje na rozumienie drugie, jako najściślejsze terminologicznie i najpoprawniejsze. 
W tym ujęciu poprzez odpowiedzialność cywilną rozumie się prawną sytuację zobowiązania okre-
ślonego podmiotu do spełnienia świadczenia wraz z sankcją za jego niewykonanie, czyli możliwość 
przymusowego wykonania świadczenia3. Według M. Kalińskiego4 nie jest absolutnie konieczne 
w definicji odpowiedzialności położenie nacisku na jej przymusowość oraz rozpatrywanie jej 
w negatywnym aspekcie niewykonywania zobowiązania. Włącza on do zakresu rozpatrywanego 
pojęcia również dobrowolne wykonanie świadczenia. Dłużnik świadcząc zgodnie z treścią zobo-
wiązania także realizuje swoją odpowiedzialność5. Takie ujmowanie pojęcia odpowiedzialności 
zbliża je do długu. Jest ono jednak bardzo operatywne. 

1 W niniejszej pracy termin ten będzie używany zamiennie z pojęciem „zakład ubezpieczeń”, którym posługuje 
się ustawa o działalności ubezpieczeniowej.
2 P. Machnikowski, Struktura zobowiązania, (w:) E Łętowska (red.) System Prawa Prywatnego. Prawo zobowią-
zań–część ogólna, t. V, Warszawa 2006, s. 158–165.
3 A Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984, s. 308 i nast.
4 M. Kaliński, Odpowiedzialność odszkodowawcza, (w:) A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo 
zobowiązań–część ogólna, t. VI, Warszawa 2009, s. 13–16. 
5 Autor za wyjątek przedstawia zobowiązania naturalne, gdy dochodzi do dobrowolnego wykonania realizacji 
zobowiązania bez prawnych możliwości stosowania przymusu.
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„Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego przyjęto, że obowiązek spełnienia świadczenia 
przez ubezpieczyciela jest określany jako odpowiedzialność (ubezpieczeniowa)6”. Obowiązek ten 
oznacza, że w razie nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego świadczenie może być poparte eg-
zekucją (przymusową realizacją)7. „Istotą odpowiedzialności jest możliwość doprowadzenia przez 
wierzyciela, niezależnie od woli dłużnika, do przymusowego spełnienia przez niego świadczenia”8.

Zarówno przepisy ustawy9 jak i postanowienia poszczególnych umów10 (zawieranych z sze-
rokim wykorzystaniem ogólnych warunków ubezpieczenia) przewidują liczne ograniczenia 
i wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

2. Istota kulancji w dorobku doktryny
2.1. Pojęcie kulancji

W pewnych ściśle określonych przypadkach ubezpieczyciel może jednak spełnić świadczenie 
w sytuacji, kiedy nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Jest to tak zwana kulancja 
ubezpieczeniowa11. Poniżej zostaną zrekapitulowane poglądy na instytucję kulancji w doktrynie 
prawa ubezpieczeniowego.

Kulancja ubezpieczeniowa to „świadczenie uznaniowe, przekazywane ex gratia12, „z łaski” za-
kładu ubezpieczeń lub (…) świadczenie przekazywane w drodze wyjątku”13. Świadczenie to ma 
zasadniczo charakter pieniężny14.

Świadczenie ex gratia nie zostało ustawowo zdefiniowane. Stanowi wytwór praktyki. Niemniej 
pewne elementy konstrukcyjne instytucji zostały ujęte normatywnie: w art. 827 § 1 k.c.15 oraz art. 
83 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych16 (dalej u.e.r.). 

6 M. Szczepańska–Bębenek, Granice odpowiedzialności ubezpieczeniowej, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 
i Zdrowotnych 2002, nr 12, s. 9.
7 A. Tadla, Umowa ubezpieczenia na życie, Warszawa 2000, s. 71.
8 M. Tenenbaum, Zobowiązania naturalne, (w:) P. Machnikowski (red.), Odpowiedzialność w prawie cywilnym, 
Wrocław 2006, s. 241.
9 Zob. art. 815, 826, 827, 833 k.c.
10 Na przykład M. Szczepańska wymienia postanowienia umowy wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela 
w następujących grupach przypadków: działanie ubezpieczonego noszące znamiona winy, siłę wyższą, działanie na 
własne ryzyko, stan zdrowia ubezpieczonego, M. Szczepańska, Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Warszawa 
2008, s. 41. Zob. też przykłady wyłączeń zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczeń wraz z komentarzem: A. 
Brodecka–Chamera, Z. Brodecki, D. Fuchs, M. Glicz, B. Janyga, B. Kęszycka, K. Malinowska, J. Nawracała, M. Ser-
wach, E. Sodolska, P. Sukiennik, E. Wieczorek, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Prawo o kontraktach 
w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów, t. II, Warszawa 2010, s. 399–715.
11 Słowo „die Kulanz” oznacza między innymi „grzeczność, sprawność w interesach”. Zob. B. Banaszak (red.), 
Rechts– Und Wirtschaftswörtebuch. Słownik prawa i gospodarki, t. II, s. 392.
12  Ze względów stylistycznych pojęcia „świadczenie kulancyjne” i „świadczenia ex gratia” będą używane jako 
synonimy.
13 E. Kowalewski, M. Serwach, Kulancja ubezpieczeniowa, Prawo Asekuracyjne 2008, nr 3, s. 3 i nast.
14 Zob. D. Fuchs, Implikacje spełnienia świadczenia kulancyjnego przez ubezpieczyciela w szczególności dla jego 
prawa regresu wobec sprawcy szkody, Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 7, s. 24 i nast., Dostęp elektronicz-
ny: LEX 2009.
15 Art. 827 § 1 k.c.: „Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyśl-
nie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpiecze-
nia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności”.
16 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2009 r., nr 153, poz 1227 z późn. zm.). Art. 83 ust. 1 stanowi, że „ubezpieczonym oraz pozostałym po nich 
członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie 
do uzyskania prawa do emerytury lub renty, (…) Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia 
w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie”.
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Cechą charakterystyczną świadczenia kulancyjnego jest pozytywna wiedza ubezpieczyciela 
o braku obowiązku zapłaty i kwestionowanie obowiązku spełnienia świadczenia – a mimo to 
jego wypłata. Podkreśla się, że z prawnego punktu widzenia świadczenie kulancyjne to świad-
czenie nienależne17 (art. 410 k.c.), uzyskane kosztem ubezpieczyciela (art. 405 k.c.), który jednak 
nie może domagać się jego zwrotu (uzasadniane art. 411 k.c. – o czym dalej).

Istnieje też koncepcja szersza18, stwierdzająca że dla kwalifikacji świadczenia jako kulancyj-
nego wystarcza sama sporność19 co do obowiązku jego spełnienia. W tym przypadku nie jest 
bezpośrednio kwestionowana odpowiedzialność ubezpieczyciela, tylko jej zakres. W niniejszym 
opracowaniu przyjęto rozumienie węższe jako budzące mniej trudności interpretacyjnych.

Powodem spełnienia świadczenia może być chęć uwzględnienia słusznego interesu określone-
go podmiotu (tzw. kulancja dyspensyjna) albo też realizacja celów doraźnych, marketingowych 
(rozgłos albo uchronienie wizerunku) ubezpieczyciela (tzw. kulancja marketingowa)20. Zaznacza 
się jednocześnie, że przyczyny dla których świadczenie jest spełnione, stanowią tylko dodatkowe 
uzasadnienie, zaś podstawą kulancji, niezależnie od przyczyny, jest określona norma moralna21. 
Niemniej jednak kulancji, jako swoistej decyzji o charakterze ekonomicznym, zakład ubezpieczeń 
dokonuje zawsze mając na uwadze swoje otoczenie gospodarcze. Stąd też poprzez świadczenia 
kulancyjne można zrozumieć „takie, które zostały spełnione w przypadku braku jakiegokolwiek 
obowiązku zapłaty, przypuszczalnie dla podtrzymania wartościowej współpracy handlowej22 bądź 
też dla uniknięcia kosztów (konsekwencji) i kontrowersji (zbulwersowania, wzburzenia) związa-
nych ze sporem sądowym, nawet gdy prawdopodobieństwo jego wygrania jest znaczne”23.

2.2. Art. 411 pkt 2 k.c. jako podstawa kulancji
Dla uznania świadczenia ubezpieczyciela za kulancyjne sama pozytywna wiedza o braku odpo-

wiedzialności (i jej dobitne akcentowanie przez zakład ubezpieczeń) nie wystarcza. Zachowanie 
przedsiębiorcy ocenia się bowiem w myśl art. 355 §2 k.c. zgodnie z zawodowym charakterem 
jego działalności24, a więc z uwzględnieniem ustawy o działalności ubezpieczeniowej25. Spełnienia 
(bez powodu) świadczenia nie da się w żaden sposób wpisać w katalog czynności ubezpieczenio-
wych26. Nie można zatem kwalifikować wypłaty ex gratia tylko jako mającego podstawę w art. 411 
pkt 1) in principio k.c.27, gdyż byłoby to uzasadnienie zbyt słabe. Ponadto takie zachowanie ubez-

17 Art. 410 § 2 k.c.: „Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie 
był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony 
cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna 
i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia”.
18 Zob. A. Cudna–Wagner, Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela, Warszawa 2002, s. 117.
19 M. Orlicki, Instytucja kulancji w polskim prawie ubezpieczeniowym, Prawo Asekuracyjne 1998, nr 4, s. 27.
20 E. Kowalewski, M. Serwach, Kulancja...., s. 5.
21 M. Orlicki, Instytucja..., s. 28.
22 Np. z długoletnim klientem, który mógłby zapowiedzieć zmianę ubezpieczyciela.
23 E. Wollan, Handbook of reinsurance law, Aspen 2003, s. 2–32: „Ex gratia payments are those made in the 
absence of any legal obligation to pay, perhaps to maintain a valuable business relationship or perhaps to avoid 
the expense and disruption of even a successful litigation”.
24 Art. 355 § 2 k.c.: „Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 
określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności”.
25 Ustawa z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej, tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 126, poz. 853; 
dalej: u.d.u. 
26 Art. 3 ust. 1 oraz ust 3–5 u.d.u.
27 „Nie można żądać zwrotu świadczenia: 1) jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia 
zobowiązany (…)”.
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pieczyciela, jeśli będzie obliczone na pozyskanie kontrahentów, może być postrzegane jako czyn 
nieuczciwej konkurencji28. Hojność i swoiste rozdawnictwo świadczeń nieznajdujących szerszego 
uzasadnienia będzie wtedy utrudnianiem innym ubezpieczycielom dostępu do rynku, w szczegól-
ności przez rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów29.

Z wyżej wymienionych względów podstawy kulancji upatruje się w art. 411 pkt 2) k.c.30 Speł-
nienie świadczenia czyni więc zadość zasadom współżycia społecznego31 i zrównanym32 z nim 
zasadom: słuszności, lojalności, uczciwego obrotu, dobrych obyczajów33. 

Na poparcie powyższej tezy wskazuje się na art. 354 § 1 k.c. Określa on sposób realizacji zo-
bowiązania (spełnienia świadczenia)34. Dłużnik powinien zatem wykonać zobowiązanie zgodnie 
z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno–gospodarczemu oraz zasadom 
współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób 
odpowiadający tym zwyczajom. Wobec faktu, że treść zobowiązania określana jest w zasadzie 
jednostronnie (to znaczy przy szerokim zastosowaniu o.w.u.) na pierwszy plan wysuwają się 
właśnie zasady współżycia społecznego. Ujawnia się ich pozytywny aspekt: ubezpieczyciel speł-
nia świadczenie przede wszystkim dlatego, że jest to dobre (słuszne) a nie, że niespełnienie 
go jest oceniane nagannie35. Założenie powyższe (o pozytywnym działaniu zasad współżycia 
społecznego) może wydawać się idealistyczne z uwagi na wspomniane wcześniej ekonomiczne 
uwarunkowania świadczenia36.

Kulancję opartą na zasadach uczciwego obrotu traktować można zarazem jako świadczenie 
wynikające z zobowiązania naturalnego. Po jego spełnieniu bowiem nie można domagać się 
zwrotu świadczenia. Z perspektywy wierzyciela (beneficjenta kulancji, odbiorcy kulancyjnego) 
brak jest prawa podmiotowego do żądania przymusowego zaspokojenia (uruchomienia sądo-
wej procedury dochodzenia roszczeń)37. 

2.3. Warunki dopuszczalności spełnienia świadczenia kulancyjnego
Podstawową zasadą spełnienia świadczenia kulancyjnego jest ta, że „ubezpieczyciel, speł-

niając świadczenie, musi działać w granicach prawa, a w szczególności dokonywać czynności 
zaliczonych do katalogu czynności ubezpieczeniowych przez prawo publiczne”38.

Kulancja ubezpieczeniowa winna mieć oparcie w łączącym strony stosunku prawnym – za-
stosowanie świadczenia ex gratia uzasadnione jest istnieniem ważnej umowy ubezpieczenia 
(choćby de facto już rozwiązanej) określonej treści i zajściem zdarzenia kwalifikowanego w nor-
malnej sytuacji jako wypadek ubezpieczeniowy. Świadczenie nie może być więc wyższe39 niż to, 

28 M. Orlicki, Instytucja..., s. 28.
29 To jest spełni znamiona czynu nieuczciwej konkurencji z art. 15 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
30 E. Kowalewski, M. Serwach, Kulancja..., s. 7; D. Fuchs, Implikacje….
31 E. Łętowska, Bezpodstawne wzbogacenie, Warszawa 2000, s. 91.
32 Por. wyrok SN z dnia 16 października 1998r., II CKN 281/98, Rejent 1999, nr 5, s. 104. 
33 Zob. szerzej J. Lic, Zwyczaje i prawo zwyczajowe, (w:) S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego. Prawo 
Handlowe–część ogólna, t. I, Warszawa 2009, s. 198–199.
34 Zob. art. 353 k.c.
35 M. Orlicki, Instytucja..., s. 26–29.
36 Zob. szerzej E. Kowalewski, M. Serwach, Granice kulancji oraz jej nadużycia w praktyce ubezpieczeniowej, 
Wiadomości Ubezpieczeniowe 2008, nr 5–6, s. 2–12; http://www.piu.org.pl.
37 E. Kowalewski, M. Serwach, Kulancja…, s. 7.
38 D. Fuchs, Implikacje….
39 Por. (per analogiam) art. 83 ust. 1 in fine u.r.e.: „Prezes Zakładu Ubezpieczeń może przyznać w drodze wyjątku 
świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie”.
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które uprawniony40 otrzymałby z tytułu umowy (nie ma przeciwwskazań by było niższe). Bene-
ficjentem (odbiorcą) świadczenia kulancyjnego może być wyłącznie podmiot wskazany umową. 
W przeciwnym razie działanie ubezpieczyciela nabierałoby cech aktywności charytatywnej41, 
pomocowej czy też sponsoringu – kwalifikowanych jako darowizny42. Rodziłoby to ponadto po-
dejrzenia o wykorzystywanie świadczenia ex gratia dla obejścia prawa (np. podatkowego43), a co 
najmniej wykonywaniem działalności z naruszeniem u.d.u. 

Stosowanie kulancji nie może prowadzić do dowolności. Decyzje o wypłacie świadczenia po-
winny odpowiadać zasadzie rozsądku i niedyskryminacji oraz uwzględniać wszystkie okoliczności 
zaistniałej sytuacji44. Odbiorca kulancyjny musi mieć świadomość, że spełniane świadczenie mu 
się nie należy na innej podstawie, fakt powyższy akceptować i godzić się nań45. Wydaje się, że 
wystąpienie przez przyszłego beneficjenta kulancji z propozycją wypłaty ex gratia powinno być 
poprzedzone czynnościami z art. 16 u.d.u.: zakład ubezpieczeń powinien poinformować pi-
semnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną 
uzasadniającą odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawie-
rać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej46. Tylko wtedy (pomijając 
jeszcze jaskrawszy przypadek gdy brak obowiązku spełnienia świadczenia zostanie stwierdzo-
ny prawomocnym wyrokiem sądowym) odbiorca kulancyjny będzie miał pewną świadomość 
wzajemnej pozycji stron i wszystkich skutków prawnych kulancji. Ponadto jedynie w takiej 
sytuacji ubezpieczyciel będzie mógł dokonać sui generis uznania długu jako pochodzącego 
ze zobowiązania naturalnego47. W myśl bowiem art. 15 u.d.u. zakład ubezpieczeń wypłaca świad-
czenie m.in. na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku 
ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w artykule 16 u.d.u.

3. Niekonsekwencje w uzasadnieniu podstawy świadczenia kulancyjnego poprzez art. 411
pkt 2 k.c.

Godzi się podnieść kwestię następującą: twórcy koncepcji kulancji jako świadczenia wynikają-
cego ze zobowiązania naturalnego48 zdają się nie zauważać, że nie da się uzasadnić ich twierdzeń 

40 Poprzez „uprawnionego z tytułu ubezpieczenia” rozumiem ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego, 
uprawnionego, czyli podmiot, na którego rachunek jest spełniane świadczenie. Zob. też art. 9 u.d.u.
41 M. Orlicki, Instytucja…, s. 31.
42 E. Kowalewski, M. Serwach, Granice…
43  Zob. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., nr 93, poz. 768.
44 Por. M. Orlicki, Instytucja…, s. 28–29 i przykłady tam wymienione.
45 E. Kowalewski, M. Serwach, Kulancja…, s. 10.
46 Por. (per analogiam) M. Bartnicki, Komentarz do art. 83, (w:) K. Antonów (red.), Ustawa o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, Warszawa 2009, s. 394–395. „Rozpatrywanie sprawy 
o świadczenie w drodze wyjątku dopuszczalne jest po ostatecznym rozstrzygnięciu przez ZUS, a w przypadku 
wniesienia odwołania – po prawomocnym wyroku sądu stwierdzającym brak uprawnień do świadczeń”.
47 E. Kowalewski, M. Serwach, Granice…
48 Zob. zwłaszcza: E. Kowalewski, M. Serwach, Kulancja…, s. 7: „W art. 411 pkt 2 k.c. można doszukiwać się podsta-
wy prawnej tego rodzaju świadczenia, wyjaśniając zarazem całokształt zagadnień związanych z jej dochodzeniem 
i skutkami zapłaty. (…). W takim jednak przypadku mamy jednak do czynienia ze zobowiązaniem, wprawdzie na-
turalnym, ale jednak nadal zobowiązaniem, w którym istnieje dług, choć nie ma odpowiedzialności”. Tychże: Gra-
nice…: „Otóż wydaje się, że nie jest dotknięte błędem twierdzenie, że zakład ubezpieczeń wprawdzie uznaje swój 
dług, ale dług z zobowiązania naturalnego (art. 411 pkt 2 k.c.). Potwierdza, że przekazuje świadczenie, znajdujące 
oparcie w zawartej pomiędzy stronami umowie ubezpieczenia, ale czyni to biorąc pod uwagę zasady współżycia 
społecznego oraz inne motywy, określonych przez prawo granicach”. Podobnie D. Fuchs, Implikacje… „Tym samym, 
dla uznania danego świadczenia kulancyjnego za dopuszczalne, konieczne jest stwierdzenie, że zachodzi koniunkcja 
art. 411 pkt 1 i pkt 2 k.c., przy spełnieniu przesłanki z art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej”.
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powołując się na art. 411 pkt 2 k.c. Wydaje się, że rozumowanie powyższe daje się sprowadzić 
do następującego wywodu:

a) świadczenie kulancyjne to świadczenie nienależne jak i świadczenie uzasadniane zasadami 
współżycia społecznego;

b) nie można domagać się zwrotu świadczenia nienależnego zgodnego z zasadami współżycia 
społecznego, o ile zostało wykonane;

c) zarazem nie można domagać się zwrotu świadczenia naturalnego, o ile zostało wykonane;
d) zatem świadczenie kulancyjne to świadczenie naturalne, gdyż nie można domagać się jego 

zwrotu.
Prowadzi to do sprzecznego logicznie wniosku, że świadczenie ex gratia jest zarówno świad-

czeniem naturalnym (niezupełnym) oraz świadczeniem nienależnym. Pojęcia zobowiązania 
naturalnego nie można rozpatrywać bowiem w kontekście świadczenia nienależnego.

Występuje tutaj błąd materialny we wnioskowaniu. Zachodzi on wtedy, gdy bierze się za prze-
słanki zdania fałszywe, mylnie uznając je za prawdziwe. Koniunkcja przesłanek jest zarazem 
racją, a wniosek jest następstwem. Przy fałszywości racji nie ma pewności, czy następstwo nie 
jest fałszywe. Falsyfikacja przesłanki czyni zatem wniosek nieuzasadnionym. Skłania to do po-
szukiwania innego, lepszego uzasadnienia49. 

Twierdzę, że fałszywą przesłankę zawiera teza wyrażona pod lit. a) in principio: „świadczenie 
kulancyjne to świadczenie nienależne”. Próby uzasadnienia kulancji poprzez art. 411 k.c. po-
dejmowane są ponadto na wyrost. Według P. Machnikowskiego artykuł 411 k.c. nie może być 
w ogóle podstawą do stwierdzania istnienia bądź też nieistnienia jakiegokolwiek stosunku 
prawnego. Zawiera on przecież tylko luźny konglomerat przypadków, w których spełnionego 
świadczenia („działania świadczeniowego”) nie trzeba zwracać50. Nie przesądza zaś o wystę-
powaniu więzi obligacyjnej (funkcjonalnie sprzężonych i określonych normatywnie prawach 
i obowiązkach) pomiędzy accipiensem a solvensem. Niekiedy sytuacje wyrażone poprzez art. 
411 k.c. są rzeczywiście związane ze świadczeniem należnym, będącym w dodatku zobowiąza-
niem naturalnym. Dotyczy to jednak tylko art. 411 pkt 3 k.c. Regulacja taka została poczyniona 
jedynie dla usunięcia ewentualnych wątpliwości i stanowi w zasadzie zbędne superfluum z uwa-
gi na jednoznaczne brzmienie art. 117 k.c.51

Uwagi tej nie można odnieść natomiast do art. 411 pkt 2 k.c. Przepisu tego nie można rozu-
mieć jako prostego potwierdzenia zobowiązań naturalnych52. Co więcej, w istocie ich nie dotyczy. 
Gdy zobowiązanie istnieje, przepis wyłączający kondykcję jest zbędny. Dlatego regulacja ma 
sens tylko wtedy, gdy chodzi o świadczenie spełnione bez obowiązku prawnego, a tylko dla 
zadośćuczynienia obowiązkom moralnym, rodzinnym, alimentacyjnym. Wskazuje się, że zakres 
zastosowania art. 411 pkt 2 k.c. jest niezwykle wąski, o wiele węższy niż by się to na pierwszy 
rzut oka wydawało53. Klauzula generalna zasad współżycia społecznego zawarta w treści normy 
wymusza daleko idącą ostrożność w stosowaniu przepisu i ograniczenie go do wypadków szcze-
gólnych54. Nie może być więc zatem mowy w art. 411 pkt 2 k.c. o zobowiązaniu naturalnym, 
gdyż brak tu zobowiązania w sensie prawnym w ogóle55. Taki sam skutek prawny (wyłączenie 

49 Zob. szerzej Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1994, s.176–177.
50 P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna. Warszawa 2005, s. 115.
51 E. Łętowska, Bezpodstawne… s. 92.
52 W. Dubis, Komentarz do art. 411, (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 683.
53  P. Księżak, Bezpodstawne wzbogacenie, Warszawa 2007, s. 217.
54 Ibidem, s. 219.
55  P. Machnikowski, Swoboda…, s. 115.
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kondykcji po spełnieniu świadczenia naturalnego i „świadczenia”56 opartego tylko na obowiązku 
moralnym) nie może przesądzić o prostym utożsamieniu obydwu kategorii. 

W moim przekonaniu da się bronić stanowiska, że świadczenie kulancyjne należy się ze sto-
sunku ubezpieczenia. 

4. Świadczenie kulancyjne jako świadczenie należne
4.1. Uwagi wstępne

Wypada najpierw przypomnieć podstawowe kwestie związane z nienależnym świadczeniem. 
Świadczenie nienależne stanowi szczególny przypadek bezpodstawnego wzbogacenia57. Bez-
podstawne wzbogacenie jest instytucją prawną umożliwiającą zapobieżenie sytuacji przesunięć 
wartości majątkowych z jednego podmiotu na drugi bez prawnego uzasadnienia58 i opiera się na 
regule wyrażonej w artykule 405 k.c.: kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosz-
tem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do 
zwrotu jej wartości. Warunkiem zaistnienia bezpodstawnego wzbogacenia będzie więc zubożenie 
jednego podmiotu ściśle połączone z nieznajdującym normatywnego uzasadnienia wzbogace-
niem drugiego. Wzmiankowaną regulację stosuje się w szczególności do świadczenia nienależnego 
(art. 410 §1 k.c.). Działanie świadczeniowe59 spełniającego (solvensa) będzie zatem swoistego 
rodzaju wzbogaceniem, które uzyskał jego odbiorca (accipiens). Stosunek prawny nienależnego 
świadczenia uzasadnia roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia – kondykcję60. Kondykcja jest 
niedopuszczalna, z różnych względów w przypadkach określonych w art. 411 k.c.61

W rozumieniu art. 410 § 2 k.c. świadczenie jest nienależne, gdy jeżeli ten, kto je spełnił, nie 
był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli 
podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli 
czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po speł-
nieniu świadczenia. Rozważania zostaną ograniczone do kwestii braku zobowiązania zakładu 
ubezpieczeń, jakoby mającego zastosowanie w instytucji kulancji. 

4.2. Umowa i zasady współżycia społecznego jako podstawy świadczenia kulancyjnego
Według M. Orlickiego – „Ten kto świadczy czyniąc zadość jedynie zasadom współżycia spo-

łecznego, nie zaś treści zobowiązania, jego społeczno–gospodarczemu celowi i istniejącym 
zwyczajom, spełnia świadczenie nienależne”62. Nie można jednak do końca zgodzić się z twier-
dzeniem, iż spełniający świadczenie kulancyjne nie był (zgodnie z dyspozycją art. 410 k.c.) 
w ogóle zobowiązany. W konsekwencji można by podjąć próbę polemiki z tezą postawioną przez 

56 W istocie: działania świadczeniowego.
57 W. Dubis, Komentarz do…, s. 675 i nast.
58 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2010, s. 286 i nast.
59 Tak W. Serda, Nienależne świadczenie, Warszawa 1988, s. 57. Autor odróżnia „świadczenie” od „działania 
świadczeniowego”. Działanie świadczeniowe to zachowanie do świadczenia podobne, polegające na przyspo-
rzeniu o treści zbliżonej do świadczenia. Przysporzenie owe w zasadzie odpowiada warunkom z art. 354 k.c. i ma 
związek ze stosunkiem zobowiązaniowym (nawet wyobrażonym).
60 E. Łętowska, Bezpodstawne…, s. 86.
61 Art. 411 k.c.: „Nie można żądać zwrotu świadczenia: 1) jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do 
świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu unik-
nięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej, 2) jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość 
zasadom współżycia społecznego, 3) jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnio-
nemu roszczeniu, 4) jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna”.
62 M. Orlicki, Instytucja…, s. 29.



58

M. Orlickiego, że instytucja nienależnego świadczenia ma zastosowanie do przypadku spełnie-
nia go ex gratia.

Kulancja ma bowiem podstawę umowną i spełniana jest zgodnie z dyrektywami art. 354 
k.c. Wskazuje się nawet, że powinna znajdować oparcie w łączącym strony stosunku ubez-
pieczenia63. Dobitnie wyraża to D. Fuchs: „Musi zostać udzielona ochrona ubezpieczeniowa, 
w granicach której ubezpieczyciel spełnia świadczenie, w tym świadczenie kulancyjne”64. Umowa 
wyznacza podmioty, przedmiot i treść świadczenia. Spełnienie świadczenia na rzecz podmiotu 
niewskazanego umową nie będzie bowiem kulancją. Świadczenie w wysokości przewyższającej 
postanowienia umowne również nie będzie kwalifikowane jako uczynione ex gratia. Ubezpie-
czyciel (według dotychczasowych poglądów) spełnia świadczenie (czyli zachowuje się zgodnie 
z treścią zobowiązania umownego) a mimo to przeczy „z całą mocą”65, że jest zobowiązany. Za-
razem wskazuje on na zasady współżycia społecznego, które go do tego skłoniły.

Taka konstrukcja jest sztuczna. Nie bierze ona pod uwagę dwoistej roli zasad współżycia społecz-
nego dla określenia świadczenia. Po pierwsze – faktycznie stanowi kryterium oceny prawidłowej 
realizacji zobowiązania: dłużnik powinien wszak wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią 
i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno–gospodarczemu oraz zasadom współżycia spo-
łecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający 
tym zwyczajom66. Po drugie jednak, zasady współżycia społecznego współtworzą i współkształtu-
ją treść zobowiązania. Zgodnie bowiem z art. 56 k.c. czynność prawna wywołuje nie tylko skutki 
w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z usta-
lonych zwyczajów67. Zawarcie umowy ubezpieczenia powoduje zatem internalizację do treści 
ubezpieczenia (obligacyjnego stosunku ubezpieczenia) również zasad współżycia społecznego. 
Prowadzi to do wniosku następującego: normę nakazującą spełnić świadczenie mimo braku od-
powiedzialności w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności68 daje się wyprowadzić wprost 
z treści zobowiązania z tytułu ubezpieczenia. Podobny pogląd wyraziła B. Więzowska na margine-
sie swych rozważań czy odpowiedzialność wyrażoną w art. 826 i 827 (w starym brzmieniu) opiera 
się na zasadzie słuszności. Według autorki „zasady współżycia społecznego (…) mogą w konkret-
nych warunkach usprawiedliwić zapłatę odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Mechanizm 
z art. 826 § 2 czy art. 827 § 1 k.c. nie może zostać uruchomiony, jeżeli nie zostanie zawarta umowa 
z zakładem ubezpieczeń. Innymi słowy, obowiązek (…) nie powstanie, jeżeli zakład ubezpieczeń 
nie przyjął na siebie takiego zobowiązania w drodze umowy”69.

4.3. Zwyczaj i cel społeczno–gospodarczy umowy ubezpieczenia jako kryteria spełnienia 
świadczenia kulancyjnego

Spełnienie świadczenia ex gratia jest również zgodne ze zwyczajem. Zwyczaj można okre-
ślić jako pewne normy postępowania, regulujące określone dziedziny stosunków społecznych, 
ukształtowane w następstwie utrwalonej i równomiernej praktyki70. E. Kowalewski i M. Serwach 

63 E. Kowalewski, M. Serwach, Kulancja…
64 D. Fuchs, Implikacje…
65 A. Tadla, op.cit., s. 145.
66 Art. 354 k.c.
67 Zob. szerzej P. Machnikowski, Swoboda…, s. 176–177.
68 Norma taka jest wyrażona w art. 83 u.e.r.
69 B. Więzowska, Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności, Warszawa 2009, s. 14–15.
70  W. Gromski, Zwyczaj, (w:) A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk 
prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2006, s. 202.
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nazywają wprost kulancję elementem praktyki i częścią obrotu ubezpieczeniowego71. Wskazują 
ponadto na wewnętrzne regulacje zakładów ubezpieczeń dotyczące przyznawania świadczeń 
w drodze wyjątku72, co przesądzać ma o potrzebie ustawowego uregulowania świadczenia ex 
gratia. Przepisy wewnętrzne ubezpieczycieli określają przesłanki przyznania świadczeń kulan-
cyjnych i tryb ich udzielania. A zatem obydwa warunki (to jest utrwalona praktyka i przekonanie 
o jej powinnościowym charakterze) uznania danego zachowania za zwyczajowe zostają w przy-
padku kulancji spełnione.

Celem stosunku nazywamy natomiast wszelkie, nawet pośrednie i odległe następstwa czyn-
ności prawnej, z uwagi na które strony zawierają umowę. To „stan rzeczy, jaki zamierzają one 
osiągnąć przez realizację uprawnień i obowiązków składających się na zobowiązanie”73. Cel 
stosunku określony został jako zindywidualizowany stan rzeczy, który ma być osiągnięty dzięki 
umowie, a który wystarczy, że będzie objęty wolą jednej ze stron i co najmniej świadomością 
drugiej. Gdy brak jest możliwości celu zindywidualizowanego, należy przyjąć, że jest to cel 
typowy74. Ustawodawca w art. 354 k.c. doprecyzowuje zaś cel zobowiązania jako „społeczno–
gospodarczy.” Godzi się zauważyć, że w stosunku obligacyjnym ubezpieczenia pierwszorzędną 
rolę odgrywają właśnie elementy ekonomiczne i społeczne. Ubezpieczenie umożliwia bowiem 
zarządzanie ryzykiem poprzez jego rozłożenie na większą liczbę podmiotów, tworzących fundusz 
zarządzany przez zakład ubezpieczeń75. Ubezpieczenia pełnią również swoiste funkcje społecz-
ne, polegające na stworzeniu warunków dla oszczędzania i wspomagania systemu zabezpieczeń 
społecznych ludności76.

Z tego też względu stworzenie prawnych ram dla udzielenia (uzyskania) i realizacji ochrony 
ubezpieczeniowej można określić jako zasadniczy cel społeczno–gospodarczy obligacyjnego sto-
sunku ubezpieczenia. Dalej idący pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 czerwca 
1999 r.77, stwierdzając, że istota ubezpieczenia „m.in. polega właśnie na zapewnieniu ubezpie-
czającemu ochrony w razie rozmaitych uchybień w jego postępowaniu”. Za podstawowe cele 
Sąd Najwyższy uznał realizację funkcji ochronnej i kompensacyjnej. Świadczenie kulancyjne cel 
ten realizuje w pełni: zapewnia pokrycie potrzeb majątkowych wynikających z wypadku ubez-
pieczeniowego poprzez repartycję zdarzenia na członków (uczestników) „wspólnoty ryzyka 
(niebezpieczeństwa)”78. Kulancja pozwala objąć ochroną ubezpieczającego nawet przed skutka-
mi jego niewłaściwego działania i to w razie rozmaitych (acz dopuszczalnych) uchybień w jego 
postępowaniu. 

71 E. Kowalewski, M. Serwach, Granice…
72 E. Kowalewski, M. Serwach, Kulancja…, s. 4. Autorzy przywołują przykład zarządzenia 24/2005 Prezesa PZU SA 
z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie przyznawania świadczeń w drodze wyjątku i w drodze szczególnego wyjątku, 
wskazując jednocześnie, że takie wewnętrzne regulacje stosuje większość ubezpieczycieli krajowych.
73 P. Machnikowski, Swoboda…, s. 179.
74 R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 3531 K.C., Zakamycze 
2005, s. 185–186.
75 W takim też ujęciu ubezpieczenie to „urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb ma-
jątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia 
losowe, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym te same zdarzenia losowe zagra-
żają” Tak: T. Szumlicz, Ubezpieczenie. W sprawie zastrzeżenia terminologicznego, Wiadomości Ubezpieczeniowe 
2009, nr 1, s. 100, za: J. Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Warszawa 1934, s. 6.
76 E. Kowalewski, T. Sangowski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 60.
77 I CKN 57/98, OSNC 2000, nr 1, poz. 13.
78 Z. Szymański, Prawo ubezpieczeniowe, Łódź 1978, s. 62–67. O pojęciu ryzyka i jego konotacjach zob. przede 
wszystkim: E. Kowalewski, Ryzyko ubezpieczeniowe–podstawowe pojęcia i terminologia, Prawo Asekuracyjne 
1996, nr 2, s. 12–14.
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Podsumowując tę część rozważań: świadczenie kulancyjne posiada wszystkie cechy świad-
czenia należnego: wynika z treści zobowiązania i realizuje jego cel społeczno–gospodarczy, 
spełniane jest zgodnie z zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami.

5. Kwestia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na zasadzie słuszności
Słuszność można rozpatrywać też pod innym kątem: jako zasadę odpowiedzialności odszkodo-

wawczej (wyrównawczej). Wyróżnienie to jest operatywne ze względu na jego walor – wyjaśnia 
bowiem, dlaczego szkodę powinien wyrównać ten a nie inny podmiot. W przypadku kulancji 
słuszność może uzasadniać obowiązek naprawienia szkody przez ubezpieczyciela – a nie po-
zostawienie uprawnionego z tytułu umowy samemu sobie (zgodnie z paremią damnum sensit 
dominus). Rozpatrywana zasada wyraża dążenie do realizacji zasady sprawiedliwości w kon-
kretnym, indywidualnym przypadku stosowania prawa79. Stosowanie normy słusznościowej 
jest motywowane względami etycznymi80. Czynnikami kształtującymi zakres obowiązku odszko-
dowawczego są okoliczności konkretnego przypadku oraz sytuacja życiowa poszkodowanego. 
Przesądza to względnym charakterze zasady pełnego odszkodowania (361 § 2 k.c.), wyznaczając 
jedynie górną granicę indemnizacji81. 

Można by w tym kontekście odnieść się do tzw. teorii gwarancji jako znajdującej zastosowanie 
do uzasadnienia odpowiedzialności (na zasadzie słuszności) ubezpieczyciela z tytułu kulancji. 
Polega ona na przesunięciu punktu widzenia na osobę poszkodowanego i koncentracji na jego 
potrzebach. Instytucja odpowiedzialności została ustanowiona wszak po to, by poszkodowane-
mu zapewnić wynagrodzenie majątkowe. Bezpieczeństwo poszkodowanego jest dla przepisów 
głębszą podstawą odpowiedzialności i stanowi ratio legis rozwiązań prawnych art. 4172, 428, 
431§2 czy też dawnego 419 k.c.82 W reżimie kontraktowym zamysł ten przyświeca natomiast 
regulacji art. 827 §2 k.c.83 

Artykuł 827 § 1 k.c.84 mógłby zatem stanowić samodzielną podstawę świadczenia kulancyjne-
go. D. Fuchs85 trafnie jednak wykazał, że poglądu takiego nie da się przyjąć. Norma wynikająca 
ze wspomnianego artykułu nie jest uniwersalna przedmiotowo. Odnosi się bowiem tylko do 
ubezpieczeń majątkowych, ponadto dotyczy tylko rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub 
ubezpieczonego.

Jakie jest zatem znaczenie przywoływanego art. 827 § 1? Moim zdaniem określa on pewien 
zakładany i pożądany model świadczenia kulancyjnego. Determinuje bowiem cechy, jakie 
powinno posiadać świadczenie ex gratia: powiązanie z modyfikacją (zmniejszeniem) odpowie-
dzialności ubezpieczyciela, nadzwyczajnością wzajemnego stosunku, nasyceniem pierwiastkiem 
słusznościowym. Idzie nawet dalej: umożliwia sądową kontrolę spełnienia świadczenia wraz 
z zastosowaniem przymusu państwowego dla realizacji zobowiązania ubezpieczyciela. O tym, 
czy zaistniały „szczególne okoliczności” decyduje bowiem sąd86. 

79 B. Więzowska, op.cit., s. 85–90.
80 M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2008, s. 134 i nast.
81 Ibidem, s. 135.
82 B. Więzowska, op.cit., s. 57–60.
83 M. Kaliński, Szkoda…, s. 135. Polemicznie, wskazując na zasadę obowiązku, wynikającą wprost z umowy – B. 
Więzowska, op.cit., s. 14–15. 
84 Art. 827 § 1 k.c.: Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyśl-
nie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpie-
czenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
85 D. Fuchs, Implikacje…
86 M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 KC. Komentarz, Warszawa 2004, s. 234.
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W prawie polskim brak jest ogólnej blankietowej kompetencji sądu do orzekania ex aequo 
et bono. Obowiązek odszkodowawczy musi każdorazowo znajdować podstawę w normie wy-
nikającej z prawa pisanego87. Nie można zastosować więc reguł wnioskowania inferencyjnego 
dla rozszerzenia (ekstrapolacji) zakresu zastosowania normy art. 827 § 1 k.c. na ubezpieczenia 
osobowe. Uregulowanie kulancji w sposób odpowiadający rzeczonemu przepisowi leży w gestii 
ustawodawcy. Unormowanie takie, zawarte w dziale pierwszym tytułu XXVII (czyli przepisach 
ogólnych dotyczących umowy ubezpieczenia) byłoby ze wszech miar pożądane. Rozważania ni-
niejsze można traktować wobec tego jako uwagi de lege ferenda.

6. Świadczenie kulancyjne jako wynikające z zobowiązania niezupełnego
Skoro można traktować świadczenie kulancyjne jako należne, to jak rozumieć liczne wyłącze-

nia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń? Wydaje się, że można bardzo ostrożnie posłużyć się 
konstrukcją zobowiązania naturalnego (niezupełnego). Stosunek tego rodzaju charakteryzuje się 
osłabioną sankcją. Jego istota opiera się na byciu stanem pośrednim „pomiędzy skutecznością 
więzi prawnej i pełną bezskutecznością”88. W przypadku zobowiązania niezupełnego ustawo-
dawca albo strony pozbawiają więź obligacyjną jednej z najistotniejszych cech: zaskarżalności, 
„przy utrzymaniu pełnej skuteczności prawnej dobrowolnego spełnienia”89.

Niezupełność zobowiązania nie wynika jednak z art. 411 pkt 2 k.c. a z treści umowy ubezpiecze-
nia i tych przepisów ustawy, które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela w określonych 
przypadkach. Będą to prawnie relewantne sytuacje związane najczęściej z określonym, nie-
właściwym zachowaniem uprawnionego. Stosunek prawny ubezpieczenia powinno cechować 
bowiem zaufanie w najwyższym stopniu (contractus uberrimae fides)90.

Przy obligatio naturalis świadczący spełnia rzeczywiście istniejący dług91. Jest on co prawda 
pozbawiony cechy zaskarżalności, ale nie zmienia to faktu, że przysporzenia uzyskiwanego od 
rzekomego solvensa nie możemy objąć nazwą „świadczenia nienależnego.” Nieodpowiedzial-
ność za dług, czy ściślej: niemożność przymusowego zaspokojenia wierzyciela w niczym nie 
zmienia treści łączącego strony stosunku prawnego. Występuje zatem wierzyciel (uprawniony 
z umowy ubezpieczenia), dłużnik (ubezpieczyciel) oraz wierzytelność, tyle że w jej osłabionej 
postaci. 

Wnioski
Rozważania powyższe prezentują nieco inne spojrzenie na istotę świadczenia kulancyjnego. 

Świadczenia tego nie trzeba bowiem rozpatrywać jako uczynionego „z łaski” (ex gratia) zakładu 
ubezpieczeń. Nie można przecież mówić o „łasce” wtedy, kiedy obowiązek spełnienia świadcze-
nia istnieje, chociaż w osłabionej formie. 

Fenomen kulancji daje się wyróżnić zatem ze względu na fakt spełnienia przez ubezpieczyciela 
świadczenia, od obowiązku którego mógł on się w danym przypadku uchylić, czego jednak nie 
uczynił ze względu na profesjonalny charakter swojej działalności. Nie bez znaczenia pozostaje 
tutaj posiadanie przez umowę ubezpieczenia cechy kontraktu najwyższego zaufania, rodzące-
go po stronie zakładu ubezpieczeń (zgodnie z art. 355 § 2 k.c.) szczególny wymóg staranności. 

87  M. Kaliński, Szkoda…, s. 135.
88  W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1995, s. 48.
89  M. Tenenbaum, op.cit., s. 242.
90  Zob. szerzej: M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, (w:) J. Panowicz–Lipska (red.), System Prawa Prywatnego. 
Prawo zobowiązań –część szczegółowa, t. VIII, Warszawa 2004, s. 676.
91  P. Księżak, op.cit., s. 217. 
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Takie postrzeganie świadczenia kulancyjnego zapewniłoby uwzględnienie właściwego miejsca 
postępowania sądowego w sprawach ubezpieczeniowych, przeciwdziałając zawieraniu nieko-
rzystnych (z punktu widzenia uprawnionego) ugód. Zapewniłoby też właściwy rozkład ciężaru 
dowodowego. Na uprawnionym występującym do sądu spoczywałby obowiązek wykazania 
stosunku ubezpieczenia i roszczenia o spełnienie świadczenia, zaś na ubezpieczycielu – ciężar 
udowodnienia, że przysługuje mu prawo uchylenia się od odpowiedzialności92. 

Potraktowanie świadczenia kulancyjnego jako należnego pozwala zarazem uniknąć trudności 
jakie stwarzają inne koncepcje. Po pierwsze, odpada problem przypisania wypłaty rozważanego 
świadczenia do katalogu czynności ubezpieczeniowych. Kulancję można wszak zaszeregować 
wprost jako „wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu ubezpieczenia” 
bez potrzeby dalszej wykładni art. 3 ust. 4 pkt 2 u.d.u93. Po wtóre, unika się kontrowersji wy-
nikających z określenia prawnej podstawy przysporzenia odbiorcy kulancyjnemu94. Spełniając 
świadczenie należne, ubezpieczyciel działać będzie bowiem zawsze causam solvendi, (i to zgod-
nie z przepisami u.d.u.). Nie narazi się tym samym na konsekwencje administracyjnoprawne, 
podatkowe i finansowe, które wynikałyby z dopuszczenia możliwości realizacji zobowiązania 
causam donandi. Po trzecie, należy jednak wskazać na potrzebę uregulowania kulancji w prze-
pisach ogólnych dotyczących umowy ubezpieczenia. 

Mgr Piotr Sury, absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego

92 Zob. art. 6 k.c. oraz 232 k.p.c.
93 Por. E. Kowalewski, M. Serwach, Kulancja…, s. 11. Autorzy wykazują możliwość potraktowania kulancji jako 
„innego świadczenia”, nie odnosząc się do określenia „należne”. Tym samym pomijają fakt, że art. 3 ust. 4 pkt 2 
u.d.u. w brzmieniu: „wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których mowa 
w ust. 3 pkt 1 i 1a” odpowiada art. 805 §2 k.c., odzwierciedlając różnice charakteru prawnego świadczenia 
z ubezpieczeń majątkowych i osobowych. O relacji art. 3 u.d.u. do przepisów kodeksu cywilnego zob. szerzej: 
E. Kowalewski, T. Sangowski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 35–40. 
94 Szerzej E. Kowalewski, M. Serwach, Kulancja…, s. 10. Autorzy wskazują na możliwe rozwiązania, to jest: causa 
solvendi albo causa donandi, oraz na prawną wagę prawidłowego określenia „motywu kauzalnego ubezpieczy-
ciela”.
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Summary of the ar� cle

Ex–gratia benefit as a benefit due

Ex–gratia benefit has become the subject of much interest as far as insurance law doctrine 
is concerned. Lack of legal regulation concerning this kind of benefit triggers even more vivid 
discussion.

Former attempts to explain the nature of ex–gratia benefit seem to be insufficient and lack 
proper consequence since they rely on article 411 of the Civil Code pertaining to an undue 
benefit. Mentioned regulation, however, does not prejudge the existence of any legal relation 
so it is an apparent solution of a problem.

The aim of the article is to present ex–gratia benefit in wider perspective of insurance liability 
and reformulate opinions concerning its nature. It is a starting point enabling to form a perso-
nal opinion concerning article 354 of the Civil Code concerning the way a debtor can meet his 
obligations.

At the same time, the fact that an insurer’s liability is excluded inclines to treat ex–gratia 
benefit as obligatio naturalis.

Acceptance of the above thesis enables to introduce cohesion between ex–gratia benefit and 
legal norms regulating insurance activity.

It will also take into consideration the right position of parties to an insurance relation and 
enables to introduce judicial control over disputes concerning ex–gratia benefit.
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Marek Morawski

Wpływ zmian prawnych w obszarze AML na funkcjonowanie krajowego 
rynku ubezpieczeń

Rozważania wstępne
Regulacje prawne nakładają na funkcjonujące w Polsce instytucje finansowe szereg obo-

wiązków zmierzających do zapobieżenia wykorzystaniu ich w procederze prania pieniędzy. 
W poczet tych obowiązków regulatorzy, w oparciu o rozwiązania przyjęte na szczeblu Unii Eu-
ropejskiej wprowadzili cały wachlarz wymogów prawnych, których spełnienie winno zapewnić 
bezpieczeństwo obrotu finansowego. Są to usankcjonowane prawnie działania zmierzające do 
jednoznacznej identyfikacji stron obrotu, zarejestrowania faktu wystąpienia transakcji oraz za-
raportowanie jej do powołanej w tym celu instytucji analitycznej. W Polsce rolę owej instytucji 
analitycznej pełni powołany przy Ministrze Finansów Generalny Inspektor Informacji Finanso-
wej (GIIF)1. 

Działania zmierzające do określenia jasnych reguł, jakimi w kwestii przeciwdziałania praniu 
pieniędzy przez instytucje finansowe, w tym również towarzystwa ubezpieczeniowe były i są 
podejmowane na różnych szczeblach od ONZ2 poprzez Radę Europy i Komisję Europejską3 po 
parlamenty i rządy krajowe. Efektem tak prowadzonych działań oprócz całego szeregu reko-
mendacji i zaleceń było przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę zapisów tzw. III dyrektywy4. 
Od tego momentu rozpoczął się w państwach członkowskich Unii Europejskiej proces imple-
mentacji zapisów owej dyrektywy do prawa krajowego. W Polsce skutkowało to nowelizacją 
z dnia 25 czerwca 2009 r.5, która zmieniała zapisy obowiązującej wówczas ustawy6. Wprowadzo-
ne do polskiego porządku prawnego zmiany prowadziły z jednej strony do ograniczenia zakresu 
działalności ubezpieczeniowej objętej obowiązkami nowych regulacji, z drugiej zaś zmianami 

1 B. Bieniek, Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2010, s 240.
2 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Poradnik dla instytucji obowiązanych i jedno-
stek współpracujących, Ministerstwo Finansów, GIIF, wyd. 3, s. 310.
3 J.W. Wójcik, Pranie pieniędzy, kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, Twigger, 
Warszawa 2002, s. 138.
4 Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciw-
działania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
5 J.W. Wójcik, op. cit., s. 171.
6 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości mająt-
kowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, Dz. U. z 2000 r., nr 116, poz. 1216.
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m.in. w kwestii raportowania transakcji do GIIF. Zmiany odciążyły towarzystwa ubezpieczeniowe 
prowadzące swoją działalność w obszarze ubezpieczeń majątkowych, nakładając jednocześnie 
nowe obowiązki na towarzystwa ubezpieczeń na życie jako te, których działalność wiąże się 
z większym ryzykiem prania pieniędzy. 

Obserwując oraz analizując zmiany, jakie zachodzą w polskim ustawodawstwie dotyczącym 
obszaru AML7 można zaryzykować stwierdzenie, iż dążą one do wypracowania kompromisu po-
między wymogami prawa międzynarodowego, a oczekiwaniami rynku wewnętrznego. Tak więc, 
porównując pierwotne zapisy omawianej ustawy z obecnymi, powinniśmy znaleźć zarówno 
odniesienia o charakterze dostosowawczym do rozwiązań międzynarodowych, jak i stosowne 
zwolnienia pozwalające na sprawne funkcjonowanie krajowych podmiotów gospodarczych. 
Celem niniejszego opracowania stanie się zatem wykazanie, iż ów kompromis jest możliwy do 
uzyskania, a sam proces dostosowawczy nie musi przebiegać ze stratą dla własnego rynku.

1. Różne podejście ustawodawcy do ryzyka wykorzystania ubezpieczeń życiowych i majątko-
wych w procederze prania pieniędzy 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obro-
tu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2009 r., nr 166, poz. 1317), w całości weszła w życie po upływie 12 miesięcy od dnia jej 
ogłoszenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym zwłaszcza działu II znalazły się zatem w nieco 
odmienionej rzeczywistości. Zgodnie z przyjętą w ustawie definicją towarzystwa ubezpieczeń 
majątkowych przestały być instytucją obowiązaną8, co w rzeczywistości wyłącza je całkowicie 
spod działania ustawy. Instytucje te nie muszą zatem z tego tytułu dokonywać identyfikacji 
ubezpieczonych, prowadzić rejestru transakcji ani też raportować do GIIF. 

Art. 2 ust. 1 lit. j) omawianej ustawy jednoznacznie wskazuje zakłady ubezpieczeń prowadzące 
swoją działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, jako te, których funkcjonowanie może być 
wykorzystane w procederze prania pieniędzy i tym samym winny one podlegać zaostrzonym 
wymaganiom.

Ustawodawca decydując się na zastosowanie tak wyraźnego podziału pomiędzy towarzystwa-
mi funkcjonującymi w dwóch różnych działach gospodarki kierował się zapewne analizą ryzyka 
wykorzystania tych instytucji w procederze przestępczym oraz rekomendacjami płynącymi z tzw. 
III dyrektywy. Wprawdzie przypis składki ubezpieczycieli majątkowych stanowi znacznie większą 
część ogólnej zebranej kwoty9, to już na poziomie pojedynczych polis sprawa wygląda zupełnie 
inaczej10. Kwoty wpłacane na polisy oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń na życie opie-
wają na ogół na znacznie wyższe wartości. Dodatkowym argumentem jest fakt, iż standardem 
w ubezpieczeniach na życie jest wypłata zgromadzonych środków na żądanie samego klienta. 
Fakt ten stanowi istotną różnicę zwłaszcza, że w przypadku ubezpieczeń majątkowych wypłata 
świadczenia uzależniana jest od wydarzenia losowego, a nie jednostronnej decyzji ubezpieczo-
nego. Tym samym produkty ubezpieczycieli życiowych często bardziej przypominają w swojej 
konstrukcji produkty inwestycyjne, które łatwo można wykorzystać w procesie prania pieniędzy. 
Usiłowanie uzyskania wypłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego, poprzez jakikolwiek wpływ 

7 Anti Money Laundering.
8 W. Wąsowski, Pranie pieniędzy – przeciwdziałanie: poradnik dla bankowców, Zarządzanie i Finanse, Warszawa 
1993, s. 195.
9 Podyktowane jest to w dużej mierze obowiązkowym charakterem części ubezpieczeń majątkowych.
10 Dane z raportów publikowanych przez KNF.
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ubezpieczonego na fakt wystąpienia zdarzenia objętego ochroną nosi raczej znamiona wyłu-
dzenia odszkodowania, a nie prania pieniędzy i powinno zostać wychwycone na etapie analizy 
zgłoszonego roszczenia11.

Aby zapobiec wykorzystywaniu produktów ubezpieczeniowo–inwestycyjnych do prania 
pieniędzy ustawodawca wyraźnie wskazał w przytoczonym wyżej przepisie towarzystwa ubez-
pieczeń na życie jako instytucje obowiązane, a tym samym nałożył na nie wszystkie obostrzenia 
i wymagania określone w dalszej części ustawy.

Warto jednak zauważyć, że tak wyraźny podział na towarzystwa funkcjonujące w dwóch 
różnych działach jest czymś nowym w świetle znowelizowanej ustawy. Wcześniejsze przepi-
sy równo traktowały bowiem oba typy działalności. Takie podejście zmuszało ubezpieczycieli 
majątkowych do wykonywania wielu obowiązków w celu przeciwdziałania bardzo mało praw-
dopodobnemu zdarzeniu.

2. Raportowanie do GIIF transakcji ponadprogowych, powiązanych oraz podejrzanych 
w świetle znowelizowanej ustawy 

Obowiązek zarejestrowania tzw. transakcji ponadprogowej, czyli takiej, której równowar-
tość w złotych przekracza kwotę 15 000 euro został jednoznacznie określony już w pierwszym 
artykule trzeciego rozdziału ustawy (art. 8 ust. 1). W pierwotnym brzmieniu, tzn. przed nowe-
lizacją z 2009 r., nakładał on obowiązek rejestrowania wszystkich transakcji przekraczających 
określony próg, ale również i wszelkich innych, mniejszych transakcji, jeżeli były one ze sobą 
powiązanie, a łącznie przekraczały równowartość 15 000 euro, co w praktyce mogło prowadzić 
do wielokrotnego raportowania danych jednego ubezpieczonego w przypadku, gdy dokonywał 
on wielokrotnych wypłat np. z kilku polis na życie. W toku prac w obszarze AML zauważalna 
stała się tendencja ubezpieczonych do „rozbijania” oszczędności zgromadzonych na produktach 
oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeń na życie nie w celu ukrycia ich pochodzenia lub 
uniknięcia zaraportowania do GIIF, lecz w celu zachowania płynności. Rozbicie większej kwoty 
na kilka polis na życie pozwala ubezpieczonemu na bardziej elastyczne zarządzanie zgromadzo-
nym kapitałem, a w sytuacjach tego wymagających – odblokowanie środków tylko z wybranej 
polisy, pozostawiając pozostałe, nadal „pracujące” na jego konto. Sytuacja taka dawała ubez-
pieczonemu możliwość zachowania płynności, ale zmuszała towarzystwo ubezpieczeniowe do 
zaraportowania wszystkich wypłat na rzecz tego klienta do GIIF nawet w przypadku, gdy żadna 
z wypłat nie przekroczyła kwoty 15 000 euro. 

Rozwiązanie tej sytuacji przyszło wraz z nowelizacją komentowanej ustawy. Do art. 8 ust.1 
dodano zapis mówiący o konieczności zaraportowania transakcji, które zostały podzielone na 
mniejsze „z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji”. Tak więc od tego momentu to cel 
podziału transakcji na mniejsze kwoty, a nie sam fakt tego dokonania stał się wyznacznikiem 
mówiącym o tym, które transakcje powiązane mają być przekazane do GIIF, a które nie12. 

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że zarówno we wcześniejszym brzmieniu ustawy jak i obecnie 
bezwzględnemu obowiązkowi raportowemu podlegają wszelkie transakcje, których okoliczności 
wskazują, że mogą mieć one związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Zmianie nie uległ natomiast czas przechowywania samego rejestru transakcji. Zgodnie z zapi-
sem art. 8 ust. 4 instytucja obowiązana ma obowiązek przechowywać informacje o transakcji 
przez okres 5 lat, od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zosta-

11 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy…, s. 77.
12 Ibidem, s. 251.
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ły zarejestrowane. Dla towarzystw ubezpieczeń na życie jest to kontynuacja stanu prawnego 
sprzed nowelizacji. Pytanie pojawia się natomiast wobec ubezpieczycieli majątkowych, którzy 
stracili status instytucji obowiązanej. Praktyka w tej materii jest taka, iż od dnia wejścia w życie 
zmian w ustawie, towarzystwa ubezpieczeniowe działu II zaprzestały dokonywanie nowych wpi-
sów w rejestrze, pozostawiając zgromadzone tam dane przez ustawowy okres 5 lat13. 

Ustawa przewiduje również możliwość przekazania do GIIF informacji o transakcji, która nie 
miała miejsca. Jest to możliwe za sprawą art. 8b ust. 5, który reguluje działania, jakie winna 
podjąć instytucja obowiązana w przypadku niemożności spełnienia części tzw. środków bezpie-
czeństwa finansowego, tzn.: 

1. Dokonanie identyfikacji klienta;
2. Zidentyfikowanie zdefiniowanego w ustawie rzeczywistego beneficjenta transakcji;
3. Uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosun-

ków gospodarczych.
W przypadku niemożności wykonania obowiązków określonych w pkt 1–3 powyżej, instytucja 

obowiązana nie przeprowadza transakcji, nie podpisuje umowy z klientem lub rozwiązuje za-
warte umowy oraz przekazuje do GIIF, w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem ryzyka 
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, informacje o danym kliencie wraz z posiadany-
mi informacjami o planowanej przez niego transakcji.

Niezwykle istotnym dla praktyki ubezpieczeniowej okazują się przepisy art. 9d ust.1 mówiące 
o zwolnieniach z części obowiązków określonych w ustawie. Kolejne punkty szczegółowo okre-
ślają przypadki, kiedy będzie to możliwe; dla towarzystw ubezpieczeniowych najistotniejsze są 
pkt 1, 2b, 2c. 

Pkt 1 opisuje sytuację, gdy klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym sie-
dzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego14. 
Oznacza to, że zwolnienie objęłoby swoim zasięgiem wszystkie umowy ubezpieczenia grupowe-
go, w których klientem jest opisany powyżej podmiot świadczący usługi finansowe. W praktyce 
zwalnia to z obowiązków określonych w art. 8b ust. 3 pkt 1–3 cały rynek bancassurance, funk-
cjonujący właśnie w oparciu o konstrukcję przyjęcia banku jako ubezpieczającego. 

Ministerstwo Finansów w opublikowanym komunikacie15 doprecyzowało omawiany zapis 
wskazując jednoznacznie zwolnienie z obowiązku rejestracji transakcji związanych z umowami 
ubezpieczenia oferowanymi w ramach bancassurance, gdy bank jest ubezpieczającym. Tym samym 
od momentu wejścia w życie, z jednej strony znowelizowanej ustawy, z drugiej zaś omawianego 
komunikatu Ministerstwa, które nastąpiło dopiero w maju 2011 r., rynek ubezpieczeń bancassu-
rance mógł znacząco zmienić zakres rejestrowanych i raportowanych do GIIF transakcji. 

Cytowany komunikat Ministerstwa Finansów oprócz informacji uszczegóławiających sposób wy-
pełnienia karty transakcji posiada również dalej idące zwolnienia. W komunikacie czytamy zatem, 
iż towarzystwa ubezpieczeń na życie zwolnione są z obowiązku rejestracji, jeżeli ma miejsce:

1. zawarcie, zmiana, odnowienie umowy ubezpieczenia;
2. cesja wierzytelności wynikającej z umowy ubezpieczenia;
3. dziedziczenie praw majątkowych wynikających z umowy ubezpieczenia;

13 J.W. Wójcik, op. cit., s. 179.
14 Państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej, w którym stosowane są przepisy dotyczące przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem Unii Europejskiej.
15 Komunikat w sprawie rejestracji transakcji przez instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. j) 
ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tekst jedn. 
Dz. U. z 2010 r., nr 46, poz. 276 z póżn. zm.
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4. wpłata składki dokonywana przelewem na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń;
5. wpłata składki za pośrednictwem publicznego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 

czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe.

Zwolnienie z obowiązków identyfikacyjnych określonych w art. 8b ust. 3 pkt 1–3 na mocy art. 
9d ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) obejmuje ponadto: 

1. umowy ubezpieczenia na życie, w przypadku, gdy składka roczna nie przekracza równo-
wartości 1 000 euro lub składka jednorazowa nie przekracza równowartości 2 500 euro;

2. polisy ubezpieczeniowych występujące w powiązaniu z ubezpieczeniem emerytalnym, 
o ile warunki ubezpieczenia nie zawierają klauzuli o odpłatnym zrzeczeniu się przez ubez-
pieczonego praw wynikających z polisy oraz o ile polisy te nie mogą być użyte, jako zabez-
pieczenie kredytu lub pożyczki.

W przytoczonym powyżej pkt 2, zwolnieniu wobec polis powiązanych z ubezpieczeniem eme-
rytalnym ujawnia się zamysł ustawodawcy zmierzający do precyzyjnego skierowania przepisów 
ustawy do produktów ubezpieczeniowych, gdzie kluczową rolę może pełnić jednostronna decyzja 
samego zainteresowanego o wypłacie, a nie wystąpienie zdarzenia przewidzianego w umowie 
ubezpieczenia. W tym celu dokonano wyłączenia wobec polis powiązanych z ubezpieczeniem 
emerytalnym pozwalających na wcześniejsze wypłacenie zgromadzonych środków. 

Wyłączenie ze zwolnienia polis, które mogłyby stanowić zabezpieczenie kredytu lub pożycz-
ki jest próbą zapobieżenia wykorzystania ich w powiązaniu z innymi produktami bankowymi, 
do wprowadzenia na rynek środków o nielegalnym pochodzeniu. Teoretycznie ubezpieczony 
mógłby nabyć polisę za środki pozyskane z nielegalnych źródeł, a następnie zadłużyć się poprzez 
kredyt lub pożyczkę doprowadzając w przyszłości do spłaty swojego zadłużenia z owej polisy. 
Efektem tej operacji byłoby wprowadzenie na rynek środków pochodzących z nielegalnych 
źródeł oraz pozyskanie prze sprawcę „czystych” środków pochodzących z kredytu lub pożycz-
ki. Sprawca mógłby w ten sposób „przeprać” znaczne środki, co stanowiłoby pokaźną wyrwę 
w całym systemie AML. Uzasadnia to zatem zamysł ustawodawcy zmierzający do ograniczenia 
stosowania zwolnienia z identyfikacji stron w przypadku tego typu polis.

W art. 9i ust. 1 omawianej ustawy czytamy:
„Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję na podstawie zlecenia lub dyspozycji 

przyjętej lub otrzymanej przez podmiot świadczący usługi finansowe, mający siedzibę na te-
rytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa równoważnego, może uznać 
obowiązki, o których mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1–3, za wykonane pod warunkiem zapewnienia 
przekazania na każde żądanie instytucji obowiązanej kopii dokumentów lub informacji potwier-
dzających zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego”.

Przepis ten pozwala instytucjom obowiązanym niejako „outsourcować” część z obowiązków 
nałożonych na nie przez zapisy ustawowe. W praktyce ubezpieczeniowej można zatem zastoso-
wać umowę lub przynajmniej pisemne oświadczenie „podmiotu świadczącego usługi finansowe” 
w taki sposób, aby zapewnić przekazywanie na żądanie ubezpieczyciela kopii dokumentów lub 
informacji potwierdzających zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. Ubezpiecza-
jący bierze zatem na swoje barki obowiązek dokonania czynności określonych w tym artykule, 
potwierdzając jedynie ubezpieczycielowi fakt ich wykonywania.

Art. 9i sprawnie wkomponował się zatem w dotychczasową treść ustawy, która zdaje się 
zauważać bliską współpracę pomiędzy różnymi instytucjami rynku finansowego. Silne po-
wiązania głównie w obszarze dystrybucji ubezpieczeń pomiędzy bankami a towarzystwami 
ubezpieczeniowymi znalazły liczne odwołania w zapisach ustawowych. Prawo pozwala, zatem 
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na wykorzystanie tendencji rynkowych w celu wykonania obowiązków ustawowych przy jed-
noczesnym minimalizowaniu obciążeń nakładanych na samych uczestników rynku. Cała sieć 
zwolnień i uprawnień o charakterze outsourcingowym pozwala na uniknięcie wielokrotnego 
wykonywania tych samych operacji na różnych etapach obsługi produktów. Teoretycznie można 
sobie wyobrazić sytuację, w której klient chcący przystąpić do umowy ubezpieczenia grupowego 
byłby identyfikowany dwukrotnie. Pierwszy raz przez ubezpieczającego oraz drugi – przez ubez-
pieczyciela. Podobnie z raportowaniem transakcji, podwójne raportowanie tej samej transakcji, 
oddzielnie przez ubezpieczyciela i ubezpieczającego wprowadzałoby jedynie zamęt do całego 
procesu i zniekształcałoby całość obrazu. 

Podstawą do przekazania do GIIF informacji zgromadzonych w rejestrze transakcji jest art. 11 
ust. 1. Reguluje on kwestię przekazywania zgromadzonych danych nie określając przy tym formy 
i sposobu tego przekazania. Z przepisu wynika jedynie, że dostarczenie przedmiotowych danych 
może, ale nie musi, być dokonane za pośrednictwem informatycznych nośników danych. Kolejny 
artykuł wskazuje zakres rejestrowanych danych, który doszczegółowiony zostanie dopiero w wy-
danym na podstawie art. 13 rozporządzeniu Ministra Finansów16. Co warto podkreślić art. 12 ust. 
1 określa dane, jakie należy „w szczególności” zarejestrować. Oznacza to, że nie jest to rejestr 
zamknięty i może pojawić się oczekiwanie dostarczenia również innych danych. Jednoznacznie 
natomiast ustawa określa następujące dane, jako niezbędne w procesie rejestracji transakcji:

1) datę przeprowadzenia transakcji;
2) dane identyfikacyjne stron transakcji, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2;
3) kwotę, walutę i rodzaj transakcji;
4) numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji, w przy-

padku transakcji z udziałem takich rachunków;
5) uzasadnienie oraz miejsce, datę i sposób złożenia dyspozycji w przypadku przekazywania 

informacji o transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 3.
Zgromadzone w ten sposób dane winny być przekazane do GIIF w jednym z trzech możliwych 

trybów. W terminie 14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego – w przypadku tran-
sakcji ponadprogowych oraz niezwłocznie – w przypadku transakcji wzbudzających podejrze-
nia, że mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Możliwy jest 
również kolejny tryb przekazania danych, tj. niezwłocznie na pisemne żądanie GIIF.

Dla rozwiania wszelkich wątpliwości o legalność przekazywania tak określonego zakresu da-
nych ustawodawca wprowadził art. 29 w brzmieniu: „Do ujawniania Generalnemu Inspektorowi 
wszelkich informacji w trybie i zakresie przewidzianym w ustawie nie stosuje się przepisów ogra-
niczających udostępnianie danych objętych tajemnicą, z wyjątkiem danych objętych tajemnicą 
państwową. Do przekazywania danych objętych tajemnicą państwową stosuje się przepisy re-
gulujące zasady ich ochrony”.

Dzięki temu przepisowi zdejmuje się z instytucji finansowych obowiązki określone w innych 
ustawach, zobowiązujące je do zachowania posiadanych danych w poufności. Tym samym w za-
kresie raportowania do GIIF zdejmuje się z towarzystw ubezpieczeniowych obowiązek zachowania 
tajemnicy ubezpieczeniowej17 oraz z banków obowiązek zachowania tajemnicy bankowej18. 

16 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, 
sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Fi-
nansowej, Dz. U. z 2001 r., nr 113, poz. 1210 z późn. zm.
17 Art. 19 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1151 
z późn. zm.
18 Art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665.
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Przedstawione zwolnienie, poza typowo branżowymi obowiązkami zachowania posiadanych 
danych w tajemnicy, dotyczy również generalnego obowiązku zachowania poufności danych 
osobowych ujętego w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 1997 r., nr 133, poz. 883). Ustawa ta w art. 23 ust. 1 pkt 2 zezwala na przetwarzanie danych 
osobowych również wtedy gdy „jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia 
obowiązku wynikającego z przepisu prawa”. Tak więc, nawet jeśli towarzystwa ubezpieczeniowe 
przetwarzają dane osobowe na podstawie i w celu określonym w zgodzie z ubezpieczonym lub 
w oparciu o zawartą z nim umowę, to dalsze ich przetwarzanie w celu raportowym jest możliwe 
na podstawie przytoczonych powyżej wybranych przepisów ustawowych.

Wzór rejestru transakcji, sposób jego prowadzenia oraz tryb przekazywania danych w nim za-
wartych do GIIF zostały przedstawione szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
21 września 2001 r.

Rozporządzenie dopuszcza prowadzenie rejestru transakcji zarówno w formie papierowej jak 
i przy użyciu elektronicznych nośników informacji. Wybór metody prowadzenia rejestru pozosta-
wiony został samej instytucji obowiązanej, aby ta mogła zastosować rozwiązanie adekwatne do 
jej skali, możliwości i potrzeb. W zależności od wybranej formy prowadzenia rejestru instytucja 
obowiązana może dostarczyć do GIIF informacje o zarejestrowanych transakcjach w postaci:

1. kopii karty transakcji;
2. w formie zapisu na dyskietce komputerowej, w standardzie: 3,5” FAT 1,4;
3. na płycie CD–ROM;
4. drogą teletransmisji;
5. innych elektronicznych nośników informacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Generalnym 

Inspektorem warunków organizacyjno–technicznych tych form przekazu.

3. Pozostałe obowiązki ustawowe w obszarze AML nałożone na towarzystwa ubezpiecze-
niowe

Znowelizowana ustawa zmodyfikowała znacząco kwestię identyfikacji stron transakcji wpro-
wadzając nieznane we wcześniejszych przepisach pojęcie rzeczywistego beneficjenta. Co warto 
podkreślić wg przyjętej definicji rzeczywistym beneficjentem będzie zawsze osoba fizyczna. Sy-
tuacja ta wpłynęła zatem na zmiany w procesie wypłaty świadczeń na rzecz osób prawnych, 
zmuszając niejako ubezpieczycieli do pełnej identyfikacji osób „stojących za” przedsiębiorstwem 
zgłaszającym roszczenie. Sytuacja ta może się znacząco komplikować, a tym samym podnosić 
koszty procesu obsługi tego typu roszczeń, jeżeli spotkamy się z zawiłą lub znacząco rozproszo-
ną strukturą udziałową niektórych podmiotów. Według przepisów omawianej ustawy nawet, 
jeśli właścicielem osoby prawnej jest inna osoba prawna towarzystwo ubezpieczeniowe winno 
rozpoznać całą strukturę udziałową i dotrzeć do osób fizycznych będących rzeczywistymi właści-
cielami przedsiębiorstwa zgłaszającego roszczenie.

Kolejną istotną dla rynku ubezpieczeniowego, a jednocześnie nieznaną we wcześniejszych 
przepisach ustawowych definicją, jest określona w art. 2 pkt 1f definicja osoby zajmującej eks-
ponowane stanowisko polityczne, nieformalnie określanej, jako tzw. PEP19. Na podstawie Art. 
9e. ust. 1 instytucje obowiązane, w tym również towarzystwa ubezpieczeń na życie stosują, 
na podstawie analizy ryzyka, wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego wobec klienta 
w przypadkach, które mogą wiązać się z wyższym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania 
terroryzmu; czytamy o szeregu sytuacji, które to „w szczególności” mogą stanowić owo podwyż-

19 Politically Exposed Persons.
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szone ryzyko. Art. 9e ust. 4 szczegółowo definiuje obowiązki instytucji obowiązanej, wobec PEP 
nakładając m.in. na towarzystwa ubezpieczeniowe obowiązek:

1. wprowadzenia procedury opartej na ocenie ryzyka w celu ustalenia, czy klient jest osobą 
zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

2. stosowania środków odpowiednich do określonego przez instytucję obowiązaną ryzyka 
w celu ustalenia źródła pochodzenia wprowadzanych do obrotu wartości majątkowych;

3. prowadzenia stałej kontroli przeprowadzanych transakcji;
4. zawierania umowy z klientem po uprzednim uzyskaniu zgody zarządu, wskazanego członka 

zarządu lub osoby wyznaczonej przez zarząd lub odpowiedzialnej za działalność instytucji 
obowiązanej.

Ostatni wymieniony punkt sprawiał liczne problemy interpretacyjne i organizacyjne. Czy zatem 
w przypadku zidentyfikowania PEP należy zwrócić się z prośbą o akceptację umowy bezpośred-
nio do zarządu towarzystwa? Ze względu na rozbudowaną strukturę organizacyjną jest to często 
dosyć karkołomne przedsięwzięcie. Praktyką stało się zatem delegowanie tego obowiązku na 
podstawie zezwolenia znajdującego się w cytowanym wyżej pkt 4. Kolejny problem pojawia 
się jednak wokół „osoby wyznaczonej przez zarząd”. Z treści przepisu nie wynika jednoznacz-
nie czy ustawodawcy chodzi o osobę fizyczną czy prawną, a co za tym idzie stwarza dowolność 
interpretacyjną w przypadku powierzenia procesu dystrybucji produktów ubezpieczeniowych 
innym przedsiębiorstwom. Czy zatem w sytuacji, gdy bank pełni rolę agenta na podstawie umo-
wy agencyjnej zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym można wyznaczyć ów bank, jako 
„osobę wyznaczoną przez zarząd”? Interpretując literalnie ten przepis wydaje się, iż nie ma 
przeszkód, aby zarząd towarzystwa upoważnił agenta będącego osobą prawną lub nawet wy-
branych pracowników agenta do akceptacji umów zawieranych z PEP. Zapis mówiący o tym, że 
może to być osoba wyznaczona przez zarząd lub odpowiedzialna za działalność instytucji obo-
wiązanej sugeruje, że nie musi być ona nawet pracownikiem towarzystwa ubezpieczeniowego, 
co „otwiera drzwi” dla elastycznego zarządzanie tym obowiązkiem w zależności od przyjętego 
kanału dystrybucji.

Istotnym ułatwieniem dla funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych jest zwolnienie uję-
te w art. 8 ust. 1e pkt 3. Przepis ten zwalnia z obowiązku rejestracji przelewów przychodzących 
(za wyjątkiem przychodzących z zagranicy) przekraczających kwotę 15 000 euro, ale również, co 
jest kontrowersyjne i stoi w sprzeczności z „duchem ustawy”, również transakcje podzieloną „na 
operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji”. 

W art. 8a ust. 1 nałożono na instytucje obowiązane nowy obowiązek, jakim jest prowadzenie 
bieżącej analiz przeprowadzanych transakcji. Analiza wykonana w celu określenia wysokości ry-
zyka powinna zatem uwzględnić w szczególności następujące kryteria:

ekonomiczne – polegające na ocenie transakcji klienta pod względem celu prowadzonej � 
przez niego działalności gospodarczej;
geograficzne – polegające na dokonywaniu transakcji nieuzasadnionych charakterem dzia-� 
łalności gospodarczej zawieranych z podmiotami z państw, w których występuje wysokie 
zagrożenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
przedmiotowe – polegające na prowadzeniu przez klienta działalności gospodarczej wyso-� 
kiego ryzyka z punktu widzenia podatności na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu;
behawioralne – polegające na nietypowym, w danej sytuacji, zachowaniu klienta. � 
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Wyniki tak przeprowadzonych analiz powinny być przechowywane, podobnie jak ma to miej-
sce w przypadku rejestru transakcji, w formie papierowej lub elektronicznej przez okres 5 lat, 
licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zostały przeprowadzone.

Kolejną istotną zmianą jest kwestia zamrożenia i wstrzymania transakcji. O ile samo wstrzy-
manie transakcji było znane już wcześniej a w obecnej ustawie nie uległo zmianie to pojęcie 
zamrożenia wartości majątkowych jest czymś zupełnie nowym. Definicję zamrożenia znajdziemy 
w art. 2 pkt 6a. Ustawodawca określił je jako „zapobieganie przenoszeniu, zmianie, wykorzy-
staniu wartości majątkowych lub przeprowadzaniu transakcji w jakikolwiek sposób, który 
może spowodować zmianę ich wielkości, wartości, miejsca, własności, posiadania, charakteru, 
przeznaczenia lub jakąkolwiek inną zmianę, która może umożliwić korzystanie z wartości mająt-
kowych”.

Instytucje obowiązane winny ująć kwestie wstrzymania transakcji i zamrożenia wartości ma-
jątkowych w swoich wewnętrznych procedurach i stosować zgodnie rozporządzeniem ministra 
właściwego do spraw instytucji finansowych wydanym w oparciu o art. 20d ust. 4 ustawy.

Rozdział 5 ustawy został w całości poświęcony uregulowaniu zasad funkcjonowania procesu 
wstrzymania i blokady rachunku, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że może mieć 
związek z działaniami, o których mowa w art. 165a lub art. 299 k.k.20

Sam proces przebiega dwutorowo, angażując z jednej strony działania po stronie instytucji 
finansowej jaki i samego GIIF21. 

Rysunek nr 1. Proces wstrzymania i blokady rachunku

Działania instytucji obowiązanej

Działania GIIF

Legenda:
1 – Zawiadomienie GIIF o zamiarze przeprowadzenia transakcji, co, do której zachodzi uzasadnione podej-

rzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 
kodeksu karnego (art. 16 ust. 1),

2 – Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia przez GIIF (art. 16 ust. 2),
3 – Przekazanie żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny

(art. 18 ust. 1),
4 – Postanowienie prokuratora o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku na czas oznaczony, nie dłuż-

szy jednak niż 3 miesiące22 (art. 19 ust. 1),
t – czas.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pienię-
dzy oraz finansowaniu terroryzmu.

20 B. Bieniek, op. cit., s. 200.
21 W. Wąsowski, op. cit., s. 204.
22 Ibidem, s. 208.
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Zawiadomienie dokonywane przez instytucję obowiązaną o podejrzeniu, że transakcja może 
mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 k.k. nie 
jest jednak konieczne do uruchomienia całego procesu. Na podstawie art. 18a ust. 1 GIIF może 
z własnej inicjatywy wystąpić do instytucji obowiązanej z pisemnym żądaniem wstrzymania 
transakcji lub blokady rachunku23.

Podsumowanie
Celem wprowadzenia omawianych zmian była konieczność dostosowania polskiego systemu 

prawnego do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej, a wyrażonych poprzez cytowaną 
już wcześniej tzw. III dyrektywę. Ustawodawcy pomimo znacznych opóźnień udało się zaimple-
mentować jej zapisy w nowelizacji ustawy i tym samym dopasować polskie prawo do wymagań 
wspólnotowych.

Nowelizacja wchodziła w życie dwuetapowo. Większość przepisów weszło w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, natomiast przepisy określające kształt rejestru transakcji oraz formę 
raportowania do GIIF po 12 miesiącach. Tak długie vacatio legis miało na celu pozostawienie 
czasu Ministerstwu Finansów na wydanie niezbędnych aktów wykonawczych obowiązanym in-
stytucjom – na modyfikację swoich procesów biznesowych. Trzeba pamiętać, że zmiana zakresu 
raportowanych danych wymaga wprowadzenia całego szeregu zmian w całym procesie. Towa-
rzystwa ubezpieczeniowe musiały wykonać prace dostosowawcze m.in. w zakresie modyfikacji 
formularzy przedstawianych klientom i to zarówno w obszarze pozyskiwanych danych, jaki i pod-
pisywanych zgód i oświadczeń. Zmiany te mają swoje konsekwencje z modyfikacji systemów 
informatycznych, które muszą być w stanie przyjąć nowe dane, umożliwić przeprowadzenie 
analizy ryzyka, zestawić zgromadzone dane z publikowanymi listami sanacyjnymi, zarejestro-
wać w rejestrze transakcji oraz wyraportować je do GIIF. Prace te dotyczą również Ministerstwa 
Finansów, które powinno być w stanie przyjąć raporty w nowej strukturze, walidować ich po-
prawność oraz odesłać informację zwrotną z wynikiem tej walidacji.

Wnioski płynące z analizy przedstawionych powyżej regulacji prowadzą do stwierdzenia, iż 
korzyści i „koszty” z wprowadzonych zmian nie są rozłożone równomiernie na wszystkich uczest-
ników rynku. Wielkim wygranym mogą czuć się towarzystwa oferujące ubezpieczenia majątkowe, 
w całości zostały one bowiem zwolnione z omawianych obowiązków. Ciężar wykonywania obo-
wiązków ustawowych został zatem w całości przeniesiony w obszar ubezpieczeń życiowych jako 
tych, które potencjalnie mogą być wykorzystane w procederze prania pieniędzy.

Podsumowując dotychczasowe rozważania można by rzec, iż przyjęte rozwiązania starają 
się kompleksowo wypełnić obowiązki przewidziane w prawie międzynarodowym, nakładając 
przy tym nowe obowiązki „na barki” instytucji obowiązanych. Czynione jest to jednak w sposób 
rekompensujący te obowiązki licznymi zwolnieniami ułatwiającymi funkcjonowanie rynku we-
wnętrznego. 

Mgr Marek Morawski, doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

23 Ibidem, s. 205.
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Summary of the ar� cle

Influence of the legal changes in the area of anti–money laundering
on the functioning of national insurance market

Publication tackles an issue of evolution in legal provisions aiming at reduction of risk relating 
to the phenomena of getting Polish insurance service providers into the procedure of money 
laundering. Author of the article is trying to answer a question whether a novelisation of an Act 
on combating money laundering and financing terrorism is somehow profitable for insurance 
companies in the light of their new obligations. This question may be answered after detailed 
verification of new requirements and taking into consideration the exclusions of the mentioned 
Act, other executive acts and publications of supervisory bodies. Legislator was challenged with 
an introduction of balance between requirements of international regulations which are sup-
posed to be implemented into the national law and expectations of the national market. As an 
effect of these actions several new requirements appeared on the market together followed by 
a number of exclusions. On the one hand, the aim of this action is to adjust new requirements 
to Polish reality and on the other hand at least partially make up for them.

It seems vital for the legislative work to bear in mind the necessity to accomplish the main
goals of the implementation and assure the sufficient freedom of the market at the same time.

Such approach allows to remain compliance with the law and does not hinder the potential 
development of the financial institutions.
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Radosław Pacud

Czy prawo ubezpieczeń społecznych wchodzi w zakres prawa 
ubezpieczeniowego? Przyczynek do dyskusji o ubezpieczeniu społecznym

1. Formalny rozdział prawa ubezpieczeń społecznych i gospodarczych jako dyscyplin prawni-
czych

Wiele lat przed reformą ubezpieczeń społecznych z 1999 r. prawo ubezpieczeń społecznych 
uznawano za samodzielną gałąź prawa. W literaturze próbuje się w różny sposób dowodzić odręb-
ności prawa ubezpieczeń społecznych, uzasadniając to przede wszystkim przedmiotem stosunków 
prawnych1, choć najwyższym dowodem odrębności prawa ubezpieczeń społecznych jako dziedziny 
prawa jest istnienie autonomicznych stosunków ubezpieczeń społecznych. Dodatkowym argu-
mentem legitymującym uznawanie ubezpieczenia społecznego za odrębną gałąź prawa ma być 
także „ranga społeczna regulowanej przez to prawo dziedziny życia”2. Wyróżnianie prawa ubez-
pieczeń społecznych w oparciu o kryterium przedmiotu regulacji rodzi wątpliwości, co wchodzi 
w zakres dziedziny prawnej, granice prawa ubezpieczeń społecznych mogą być zakreślane węziej 
lub szerzej, a decydować o ich ustaleniu powinny kwestie na tyle specyficzne, że uzasadniałyby 
one odrębną kwalifikację3. Dlatego przedmiotem ubezpieczeń społecznych są stosunki społeczne, 
które dotyczą wypełniania zadań państwa przez powołane ustawowo podmioty, działające w celu 
dostarczania świadczeń pieniężnych w sposób przewidziany w ustawodawstwie, w przypadkach 
zajścia różnego rodzaju zdarzeń losowych, przez okres wywołanych z tego powodu trudnych sytu-
acji życiowych (inwalidztwa, choroby, macierzyństwa, starości), które dotykają ubezpieczonego4. 

1 Przedmiot ten obejmuje wybrany zespół stosunków społecznych, kształtując go w spójny sposób, przez regu-
lacje stanowiące określoną jedność (H. Rot, Jedność i podziały systemu prawa socjalistycznego, AUN Wratisl, 
XXXV Wrocław 1971, s. 30). Także w teorii prawa przyjmuje się, że naturalnym kryterium podziału systemu 
prawa jest przedmiot regulacji prawnych, który stanowi określony rodzaj stosunków społecznych. Por. K. Opałek, 
Problemy metodologiczne nauki prawa, PWN, Warszawa 1962, s. 173.
2 Por. W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, PWN, Warszawa 1987, s. 85. Inny pogląd prezentuje 
chociażby J. Jończyk (Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Kraków 2006, s. 8) wskazując, że „kryte-
rium podmiotowe, metody regulacji prawnej, z podziałem na prawo prywatne i publiczne itp. nie wpływa na 
wyodrębnienie gałęzi prawa”.
3 Dla ubezpieczeń społecznych za specyficzne W. Szubert (Ubezpieczenie społeczne…, s. 85) uznaje rozluźnie-
nie więzi prawnej pomiędzy stosunkami określającymi jego formy organizacyjno–finansowane z jednej strony, 
a konstrukcje świadczeniowe z drugiej strony. 
4 Ujęcie T. Zielińskiego (Ubezpieczenia społeczne pracowników, PWN, Warszawa–Kraków 1994, s. 68), który
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Prawo ubezpieczeń gospodarczych jest często wyróżniane w praktyce stosowania prawa, tu-
dzież w licznych wypowiedziach poświęconych zarówno umowie ubezpieczenia, podmiotom 
ubezpieczeń gospodarczych, czy też regulacji rynku ubezpieczeniowego. Według jednej z de-
finicji prawo ubezpieczeń gospodarczych obejmuje całokształt norm prawnych regulujących 
stosunki związane z istnieniem i funkcjonowaniem ubezpieczeń gospodarczych, w tym orga-
nizację ubezpieczeń, zasady podejmowania i wykonywania działalności ubezpieczeniowej oraz 
zasady i warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej5.

Do dnia dzisiejszego pojawiają się poglądy, że prawo ubezpieczeń społecznych jest instytucją 
kompleksową składającą się z norm stanowiących części prawa finansowego, prawa administra-
cyjnego a także prawa pracy6. Prawo ubezpieczeń gospodarczych również zaliczono do dziedzin 
kompleksowych, gdyż tworzą je instytucje przynależące do prawa cywilnego oraz prawa admi-
nistracyjnego. Z tego punktu widzenia, elementy tworzące kompleksy norm prawa ubezpieczeń 
społecznych są odmienne, co potwierdza formalną odrębność tych dziedzin. Obecnie koncepcja 
kompleksowych dziedzin prawnych przestała już być przedmiotem powszechnego zainteresowa-
nia; być może dlatego, że rodzi ona nieakceptowane problemy tzw. „podwójnego obywatelstwa 
norm prawnych”, które z jednej strony należą do dziedziny autonomicznej, a z drugiej strony 
przynależą do kompleksu norm wespół z określonymi dziedzinami sąsiadującymi. Niemniej 
jednak aktualne pozostają obserwacje wskazujące podobieństwa oraz nawiązania do norm 
prawnych z rożnych podsystemów prawnych.

Ze względu na wieloletni trend w literaturze badający ubezpieczenia społeczne jako autonomicz-
ną całość, odrębność spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego od pozostałych spraw cywilnych, 
rozwój judykatury pod patronatem Sądu Najwyższego – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
do 2004 r., a później Izby Pracy, Administracyjnej i Spraw Publicznych, ubezpieczenia społecz-
ne prawie w ogóle nie są łączone z ubezpieczeniami gospodarczymi. Także badacze ubezpieczeń 
gospodarczych zauważają, że z punktu widzenia terminologii prawnej najbardziej poprawne jest 
stosowanie pojęć prawo ubezpieczeń gospodarczych oraz prawo ubezpieczeń społecznych7, choć 
wcześniej uznawano, że prawo ubezpieczeniowe jest dziedziną, do której zalicza się prawo ubez-
pieczeń gospodarczych w skład, którego wchodzi cywilne prawo ubezpieczeniowe8.

W dotychczasowej literaturze prawniczej oraz ekonomicznej rozróżnia się najczęściej ubezpie-
czenia społeczne oraz ubezpieczenia gospodarcze9, choć praktyka posługiwania się tym ostatnim 
pojęciem zaczęła zanikać w poszczególnych katedrach uczelni ekonomicznych10. W okresie 
przedwojennym stosowano podział ubezpieczeń na ubezpieczenia prywatne i ubezpieczenia 
społeczne (socjalne), jednakże ze względu na charakter prawny ubezpieczyciela dzielono je 
na ubezpieczenia publiczne i prywatne11. Należy wskazać, że podział taki (Privatversicherung, 

przyjmował, że przedmiot prawa ubezpieczeń społecznych stanowią „stosunki społeczne związane z wypełnia-
niem przez państwo oraz inne podmioty zadania dostarczania obywatelom świadczeń pieniężnych na utrzymanie 
w trudnych sytuacjach życiowych (w okresie inwalidztwa, choroby, starości itd.)” wydaje się dziś nieadekwatne. 
5 B. Kęszycka, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Poznań 1999, s. 15–16.
6 Zob. T. Zieliński, Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, PWN, Warszawa 1977, s. 197.
7 E. Kowalewski, Reforma polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w latach 1990–2009, (w:) E. Kowalewski 
(red.), O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, Toruń 2009, s. 27.
8 Por. E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz–Toruń 2002, s. 58.
9 A. Kufel–Siemińska, (w:) T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa 1998, s. 143 i nast.
10 Por. T. Szumlicz, Ubezpieczenie. W sprawie zastrzeżenia terminologicznego, Wiadomości Ubezpieczeniowe 
2009, nr 1, s. 102. 
11  J. Łazowski (Wstęp do nauki ubezpieczeń, Warszawa 1934, s. 22) dokonywał podziału na ubezpiecze-
nia prywatne oraz ubezpieczenia społeczne w oparciu o różnice celu, który w tym pierwszym przypadku
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Sozialversicherung) utrzymuje się w Niemczech także współcześnie12, co ma duże znaczenie 
dla rodzimych badań, gdyż system ubezpieczeń społecznych został u nas stworzony w oparciu 
o wzorce niemieckie. Po reformach ubezpieczeń społecznych powstają wątpliwości, czy podział 
na ubezpieczenia społeczne i gospodarcze dalej pozostaje podziałem dychotomicznym, czyli wy-
odrębniającym dwa odrębne i nie pozostające ze sobą w związku systemy ubezpieczeń13, czy też 
podział ten stracił taki walor, bądź należy go inaczej zredefiniować. 

W literaturze prawa ubezpieczeń społecznych dostrzeżono jednak, że formalna odrębność 
prawa ubezpieczeń społecznych jako jednej gałęzi nie oznacza, że to prawo jest w pełni samo-
dzielne materialnie14. Instytucje prawne mogą być zaliczane do więcej niż jednej gałęzi prawa15. 
Powstaje więc pytanie, czy instytucje prawa ubezpieczeń społecznych można zaliczać jedynie do 
dziedzin systematyzujących zagadnienia prawne zabezpieczenia społecznego i spraw socjalnych 
(prawo zabezpieczenia społecznego lub szerzej prawo socjalne), czy też należałoby je zaliczyć 
również do prawa ubezpieczeniowego, które obejmowałoby swoim zakresem instytucje prawne 
ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń gospodarczych.

2. Literatura o prawie ubezpieczeniowym
Najważniejsze przyczynki do stworzenia unikalnej koncepcji prawa ubezpieczeniowego są dzie-

łem J. Łazowskiego oraz W. Warkałły. Całokształt przepisów prawnych regulujących ubezpieczenie 
jako instytucję prawną określa się nazwą „prawo ubezpieczeniowe”, co miało pozwolić uniknąć 
wyróżniania dziedzin prawnych w oparciu o różne klasyfikacje ubezpieczeń, prawa ubezpieczeń 
morskich, prawa ubezpieczeń lądowych, prawa ubezpieczeń obowiązkowych, prawa ubezpie-
czeń państwowych, prawa ubezpieczeń społecznych. W.Warkałło wskazywał, że te poszczególne 
terminy dotyczyły oddzielnych działów ubezpieczeń lub rodzajów stosunków ubezpieczenia16, 
a nazwa określonej grupy przepisów powinna polegać na wyodrębnieniu ubezpieczenia jako 
instytucji strukturalnie jednolitej, jakkolwiek wykazującej znamienną różnorodność rodzajów 
i form17. Prawo ubezpieczeniowe charakteryzowano jako złożoną gałąź prawną, która zasługuje 
na odrębność ze względu na jedność przedmiotową specyficznych stosunków społecznych oraz 
ich wielkie znaczenie społeczne, jak również obszerność materii normatywnoprawnej18. Nie-
co inaczej przyjmował Z. Brzozowski, uznając wyróżnianie odrębnych stosunków ubezpieczenia 
morskiego, ubezpieczenia jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ubezpieczenia rentowego 
za podstawę systematyzacji prawa ubezpieczeniowego19, dostrzegając zarazem różnice zacho-

dotyczył ochrony jednostek jako podmiotów gospodarczych, a w tym drugim przypadku dotyczył ochrony jedno-
stek jako członków określonej klasy społecznej przed degradacją społeczną wywołaną przez grożące im zdarze-
nia losowe. Wydaje się, że zastosowane przez tego autora pojęcia ubezpieczenia społecznego jest konsekwencją 
przyjętych założeń w oderwaniu od obowiązującego stanu prawnego. Istniała już wtedy ustawa o ubezpieczeniu 
społecznym regulująca rodzaje ubezpieczeń społecznych, jednakże do ubezpieczeń tych zaliczył J. Łazowski je-
dynie dwa rodzaje ubezpieczeń, pozostałe określając mianem prywatnych. 
12 K. Ludwichowska, Legislacja w zakresie ubezpieczeń w Niemczech (w:) E. Kowalewski (red.), O potrzebie…, 
s. 98.
13 A. Kufel–Siemińska, Ubezpieczenia gospodarcze…, s. 144. 
14 T. Zieliński, Ubezpieczenia społeczne.., s. 136.
15 Por. T. Zieliński, Stosunek prawa...., s. 88.
16 Por. W. Warkałło, Prawo ubezpieczeniowe, PWN, Warszawa 1974, s. 13.
17 Ibidem.
18 Ibidem, s.17–18.
19 Por. Z. Brzozowski, Ubezpieczenie społeczne i gospodarcze jako instytucja prawna. Konstrukcja stosunku praw-
nego, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1970, nr 7, s. 4 
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dzące pomiędzy stosunkiem ubezpieczenia gospodarczego oraz stosunkiem ubezpieczenia spo-
łecznego20. 

Wyróżnianie prawa ubezpieczeniowego jako potencjalnie jednej gałęzi prawnej może wy-
woływać dość złożone konsekwencje. Z ekonomicznego punktu widzenia ubezpieczenie jest 
urządzeniem łączącym cechy ekonomiczne i społeczne pośród ogółu zabezpieczeń stosowanych 
przed finansowymi skutkami zaistnienia określonego ryzyka. Słusznie dostrzega się, że pomijanie 
społecznych aspektów ubezpieczenia, a także społecznych aspektów funkcji ubezpieczenia, także 
w przypadku tzw. ubezpieczeń gospodarczych jest niedopuszczalne21. Konsekwentnie przyjmuje 
się, że tzw. ubezpieczenia gospodarcze są także „społeczne”, a ubezpieczenia społeczne moż-
na w określonym zakresie uznawać za „gospodarcze”22. Przy takim ujęciu formalnym podział na 
ubezpieczenia społeczne i gospodarcze traci wiele ze swego sensu, szczególnie w zakresie ubez-
pieczeń na życie, których wymiar społeczny jest dużo silniejszy aniżeli gospodarczy23. 

W literaturze dostrzegano to, co łączy ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, lecz brakowało ar-
gumentacji, dlaczego miałyby stanowić one jedną złożoną gałąź prawną. Z. Brzozowski, zauważając 
jednolitość instytucji ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia gospodarczego w katego-
riach ekonomicznych, stawiał pytanie odwrotne, a mianowicie o uzasadnienie poglądów nauki 
o wyodrębnianiu dwóch pionów tej instytucji24. Odpowiedź na to ostatnie pytanie dziś staje się 
oczywista, a badania nad potrzebą tworzenia wspólnej więzi gałęziowej ubezpieczeń nie są raczej 
prowadzone na gruncie rozważań prawnych. E. Kowalewski, poruszając kwestię prawa ubezpie-
czeniowego łączącego ubezpieczenia społeczne oraz gospodarcze, uznaje, że wysiłki teoretycznej 
syntezy w obrębie dwóch podstawowych działów ubezpieczeń nie powiodły się25. Wydaje się, że 
niedostatek takich wysiłków, potrzebnych zwłaszcza po reformie ubezpieczeń społecznych z 1999 
r., wymaga jeszcze powstrzymania się z formułowaniem tezy zamykającej dyskusję w tej mierze. 

Aprobata istnienia prawa ubezpieczeniowego jako dziedziny wspólnej dla ubezpieczenia spo-
łecznego oraz ubezpieczenia gospodarczego (prawo ubezpieczeniowe sensu largo) napotyka 
także innego rodzaju bariery. Tematyka z zakresu ubezpieczeń gospodarczych jest trwale związa-
na z prawem cywilnym, a tematyka ubezpieczeń społecznych łączy się z prawem zabezpieczenia 
społecznego, czy też prawa socjalnego. Z jurydycznego punktu widzenia uznano, że największy 
sens ma właśnie rozczłonkowanie stosunków ubezpieczenia, gdyż poszczególne normy ubezpie-
czeń społecznych oraz gospodarczych nie są powiązane ze sobą, ale z normami innych dziedzin, 
mianowicie ubezpieczenia gospodarcze z normami regulującymi dochodzenie odszkodowań, 
ubezpieczenia społeczne z normami ustrojowymi, a także prawnofinansowanymi, które umożli-
wiają odstępstwa od reguł ubezpieczeniowych na poziomie materialnoprawnym. 

Biorąc pod uwagę postrzeganie prawa ubezpieczeniowego z perspektywy obcych porządków 
prawnych należy zauważyć odnoszenie tego pojęcia jedynie do ubezpieczeń gospodarczych. 
Taka praktyka istnieje zwłaszcza w krajach zachodnioeuropejskich (Insurance Law, Droit des 
assurances, Versicherungrechts)26. W związku z takim podejściem, które sprowadza się do wy-

20 Ibidem, s. 2–4.
21 T. Szumlicz, Ubezpieczenie. W sprawie…, s. 97.
22 J. Handschke (Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych, (w:) T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodar-
cze, Poltext, Warszawa 1998, s. 58) przyjmuje, że „trudno oddzielić znaczenie gospodarcze ubezpieczeń od ich 
znaczenia społecznego”. 
23 T. Szumlicz, Ubezpieczenie. W sprawie…, s. 98.
24 Z. Brzozowski, op. cit., s. 4 i nast.
25 Por. E. Kowalewski, Reforma polskiego prawa…, s. 27.
26 Zob. J. Lowry, P. Rowlings, Insurance Law. Doctrine&Principles, Hart Publishing, Oxford–Portland 2003.
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różniania prawa ubezpieczeniowego sensu stricte, wspólne studia nad problematyką prawną 
ubezpieczeń wydają się być z jednej strony pozbawione sensu. Z drugiej strony potrzebne jest 
tworzenie prawniczych uogólnień i pojęć, które mogłyby uzasadniać całościowe ujmowanie pra-
wa ubezpieczeniowego, z uwzględnieniem prawa ubezpieczeń społecznych. Skłaniając się ku 
temu ostatniemu podejściu należy zauważyć wyróżnianie prywatnego prawa ubezpieczeniowe-
go, jako części prawa ubezpieczeń27. Drugą część w sposób naturalny należy łączyć z publicznym 
prawem ubezpieczeniowym, którego przedmiot stanowią regulacje ubezpieczeń społecznych, 
nie wykluczające przecież unormowań o prywatnoprawnym charakterze.

3. Metoda ubezpieczeniowa. Czy określa metodę regulacji prawnej? 
Systematyka dziedzin prawnych jest ustalana za pomocą różnych przedmiotów regulacji praw-

nych, a w niektórych przypadkach także za pomocą odpowiednich metod regulacji prawnej. 
Odrębności prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych w zakre-
sie ubezpieczeń osobowych nie można wyznaczać w oparciu o odrębne przedmioty stosunków 
społecznych. W oparciu o to kryterium rozdział prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa 
ubezpieczeń gospodarczych jest nieostry, można przecież określić uniwersalnie przedmiot re-
gulacji prawnej jako udzielanie ochrony ubezpieczeniowej na podstawie składek. W doktrynie 
uznaje się jednak od dawna, iż kryterium przedmiotowe podziału nauk prawnych ma charakter 
nieostry. Wynika to z tego, że przedmiot regulacji jednej gałęzi może wkroczyć w inny i dlatego 
należy posłużyć się dodatkowymi kryteriami, takimi jak metoda regulacji prawnej28. Stosując to 
podejście, różnice pomiędzy dziedzinami prawa ubezpieczeń społecznych i gospodarczych usta-
lane za pomocą tzw. metod regulacji prawnej stają się oczywiste. Spróbujmy ustalić, czym jest 
metoda regulacji prawnej, jak również wskazać, czy dotychczasowe ustalenia jurysprudencji co 
do metod regulacji prawnej, przystają do prawa ubezpieczeniowego. 

Nie ma definicji metody regulacji prawnej w prawie pozytywnym, gdyż należy ona do narzędzi 
wypracowanych w prawoznawstwie. Przykładowo, T. Zieliński uznaje za metodę regulacji pra-
wej stosowane przez prawodawcę systematycznie, pewne typowe sposoby organizowania życia 
zbiorowego za pomocą prawa29. W literaturze rozróżnia się metodę cywilną, administracyjną, 
karną m.in. w oparciu o sposób sankcjonowania norm, pewne cechy charakterystyczne, które 
występują w określonych dziedzinach ze szczególnym natężeniem. W przypadku prawa cywil-
nego chodzi o autonomiczność podmiotów, władztwo i podporządkowanie w zakresie prawa 
administracyjnego, czy operowanie środkami bezpośredniego oddziaływania na osobę o okre-
ślonej uciążliwości w przypadku prawa karnego30. W zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych 
utrzymuje się twierdzenie, że jest to dziedzina kompleksowa, która charakteryzuje się wielością 
metod regulowania stosunków ubezpieczeniowych31. Podobnie zastosowanie metody władczej 
(administracyjno–prawnej) i niewładczej (cywilno–prawnej) można obserwować na gruncie 
ubezpieczeń społecznych, dla których z kolei odpowiednia jest przede wszystkim metoda wład-
cza polegająca na bezpośredniej ingerencji państwa. Metoda regulacji prawnej powinna być 
właściwa dla danego podsystemu. Wydaje się jednak, że powyższe ustalenia co do adekwatnych 

27 Tak M. Orlicki, Cywilne prawo ubezpieczeniowe a koncepcja kodeksu ubezpieczeń, (w:) E. Kowalewski (red.), 
O potrzebie..., s. 152–153.
28 S. Włodyka, Problemy prawa gospodarczego w świetle aktualnej nauki o systemach prawa, Państwo i Prawo 
1970, nr 2, s. 44.
29 T. Zieliński, Stosunek prawa …, s. 53.
30 Por. A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, PWN, Warszawa 1998, s. 26.
31 Por. E. Kowalewski, Reforma polskiego prawa .., s. 27.
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metod regulacji prawnej nie uwypuklają wszystkich właściwości unormowań prawa ubezpie-
czeń społecznych oraz gospodarczych.

Koncentrowanie badań osobno w ramach prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa ubez-
pieczeń społecznych zamknęło perspektywę istnienia wspólnej metody regulacji prawnej. Istnieją 
ciągłe odwołania do metod regulacji prawnej właściwych dla innych dziedzin, ale nie bada się, 
czy zespół przepisów zaliczanych do prawa ubezpieczeniowego sensu largo spaja swoista me-
toda regulacji prawnej. Połączenie elementów cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych nie 
tworzy jeszcze nowej metody, tym bardziej, że proporcje jej poszczególnych „komponentów” 
w ubezpieczeniach społecznych i gospodarczych byłyby różne32. Nie ma jednej kompleksowej 
metody właściwej tylko prawu gospodarczemu, tylko prawu pracy, czy tylko prawu ubezpieczeń 
gospodarczych. Dlatego też, przyłączając się do oponentów istnienia kompleksowych metod 
regulacji prawnych33, należy wskazać, że nie istnieje pewnie jedna uniwersalna metoda regulacji 
prawnej dla ubezpieczeń, można też próbować wyłaniać nieznane wcześniej metody regulacji 
prawnej, które nie stanowią liczby zamkniętej (numerus clausus). Ustalanie istnienia określonej 
metody prawnej, wspólnej dla ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, może być inspirowane 
osiągnięciami z zakresu nauk ekonomicznych, biorąc swoją istotę z określonych wspólnie ele-
mentów treściowych obecnych w przedmiocie regulacji prawnych. 

Wydaje się, że wspólna metoda ubezpieczeniowa, bliska w swym znaczeniu rozumieniu metod 
regulacji prawnej, powinna określać porządek stanowienia norm prawnych, w sposób odzwier-
ciedlający schemat ideowy metody ubezpieczenia (ryzyko → składka → zdarzenie losowe → 
strata → świadczenie)34. Już wiele lat temu zauważono istnienie, obok technik zaopatrzenia 
społecznego i pomocy społecznej35, także techniki ubezpieczeniowej stosowanej w realizacji poli-
tyki zabezpieczenia społecznego36. Technika ubezpieczeniowa determinuje charakter określonej 
konstrukcji systemu zabezpieczenia społecznego, ale również wpływa na sposób normowania 
w prawie zabezpieczenia społecznego. Niektórzy nadają jednak tym pojęciom znaczenie me-
tod37 lub zasad zabezpieczenia społecznego38. Do innych zasad (metod, technik) zabezpieczenia 
społecznego, posiadających mniejsze walory i zastosowanie, można zaliczać także obowiązek 
alimentacyjny, dobroczynność, wzajemną pomoc i wzajemne ubezpieczenie39. Te normy w pra-
wie zabezpieczenia społecznego, które są regulowane według techniki ubezpieczeniowej mają 

32 Por. S. Włodyka, Problem prawa gospodarczego, Studia Cywilistyczne, t. V, Kraków 1964, s. 135–136.
33 Por. T. Zieliński, Stosunek prawa..., s. 65.
34 Por. T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2005, s. 103.
35 Ze stanowiskiem takim spotykamy się w słowniku pojęć polityki społecznej. Por G. Firlit–Fesnak, B. Szatur, 
Leksykon pojęć socjalnych, s. 8. Także K. Podoski za zasady zabezpieczenia społecznego uważa zasadę ubez-
pieczeniową, zasadę zaopatrzeniową i zasadę opiekuńczą. Por. K. Podoski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna, 
Gdańsk 1996, s. 118. J. Piotrowski nazywa je także typami idealnymi, których jako zasad wiodących, nie spotyka 
się w rzeczywistości w postaci czystej (Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Książka i Wiedza, War-
szawa 1966, s. 165–164).
36 Por. W. Muszalski, Prawo socjalne..., s. 94. Także J. Piotrowski posługuje się pojęciem „techniki”, nadając roz-
działowi swego opracowania tytuł: „Techniki zabezpieczenia społecznego” (Zabezpieczenie społeczne…, s. 160 
i nast.).
37 Por. L. Mackiewicz–Golnik, Powszechne ubezpieczenie emerytalne. Aspekty ekonomiczne i problemy finanso-
wania, PWE, Warszawa 1983, s. 16. 
38 T. Szumlicz nazywa ubezpieczenie, zaopatrzenie i opiekuńczość zasadami modelowymi, rzadko występującymi 
w rzeczywistości w czystej formie (Ryzyko choroby w systemie zabezpieczenia społecznego, (w:) R. Holly (red.), 
Ubezpieczenia w ochronie zdrowia, Wyższa Szkoła Ekonomiczno–Informatyczna, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 
Warszawa 1999, s. 25).
39 Zob. T. Zieliński, Zarys wykładu prawa pracy, część III, Katowice 1983, s. 23.
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rozpoznawalny charakter ze względu na sposób finansowania świadczeń40, sposób konstrukcji 
uprawnień, oparcie się na takich pojęciach ubezpieczeniowych jak składka ubezpieczeniowa, 
zdarzenie losowe (ryzyko), czy też rozwiązaniach ubezpieczeniowych, takich jak utrzymywanie 
ciężaru finansowania na ubezpieczonych, tworzących wspólnotę ryzyka41. Z ekonomicznego 
punktu widzenia nie ma więc trudności, aby wskazać istnienie metody ubezpieczeniowej. Wy-
korzystywanie takiej metody do określenia metody regulacji prawnej jest możliwe, ale wymaga 
dalszych badań w tej mierze. Powyższe jednak skłania do hipotezy, że opisana wyżej metoda 
ubezpieczeniowa jako właściwa tylko dla ubezpieczeń sekwencja określonych przedmiotów nor-
mowania może być uznawana za metodę regulacji prawnej. 

4. Ubezpieczenie społeczne – narzędzie oraz przestrzeń jego zastosowania w prawie 
W Katedrze Ubezpieczenia Społecznego SGH uznaje się, że ubezpieczenie jest szczególną me-

todą o zastosowaniu zarówno w sferze gospodarczej (gospodarce rynkowej), jak też w sferze 
społecznej („nowej” polityce społecznej). „Szkoła” ta, w porównaniu do tego, co do tej pory na-
zywało się ubezpieczeniami gospodarczymi i ubezpieczeniami społecznymi, postuluje całkiem 
inne podejście systematyzujące. T. Szumlicz, jako autor tego podejścia, wskazuje, że „prawdziwe” 
ubezpieczenie w sferze społecznej polega na ochronie ubezpieczeniowej gospodarstw domo-
wych, a w sferze gospodarczej na ochronie ubezpieczeniowej przedsiębiorstw42. Podejście takie 
niewątpliwie sprzyja wyróżnianiu prawa ubezpieczeniowego sensu largo, jednolitego co do meto-
dy (mechanizmu, techniki) ubezpieczenia43. Przy aplikacji takiego rozumowania podział na prawo 
ubezpieczeń społecznych oraz prawo ubezpieczeń gospodarczych nie miałby sensu, gdyż ele-
menty właściwe dla tego drugiego, związane z podmiotami i przedmiotami prawa, wchodziłyby 
w zakres tego pierwszego. Towarzystwa ubezpieczeń na życie oraz nadzór nad nimi podlegałyby 
prawu ubezpieczeń społecznych, a regulacja dotycząca towarzystwa ubezpieczeń (majątkowych) 
oraz nadzoru nad ich działalnością prawu ubezpieczeń gospodarczych. Być może więc wyróżnia-
nie ubezpieczenia społecznego jako określonego narzędzia do budowania ochrony gospodarstw 
domowych wiedzie ku zanegowaniu istnienia formalnie wyodrębnionych dyscyplin.

Stosowanie pojęcia ubezpieczeń społecznych lub też ubezpieczenia społecznego ma określo-
ne znaczenie, które należy świadomie stosować. Odnosząc się do ubezpieczenia społecznego 
– w liczbie pojedynczej – zwracamy uwagę na określoną nazwę narzędziową44. Powyżej zakreślo-
ne rozumienie pojęcia ubezpieczenia społecznego jako narzędzia z trudem jednak nadaje się do 
prawoznawstwa, gdyż nie zostało utworzone jako służące badaniu prawa. W języku prawa w art. 
1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych45, który określa 
ubezpieczenia społeczne (odmiana w liczbie mnogiej), podobnie też jak w nazwie ustawy, sto-
suje się pojęcie w rozumieniu rodzajowym (produktowym), gdyż prawodawca definiuje rodzaje 
ubezpieczeń społecznych. Uwzględniając z kolei język prawa z kodeksu cywilnego powinno się 

40 Por. S. Ostasiewicz, Ubezpieczenia na życie i nie na życie, (w:) Zabezpieczenie społeczne, Wydawnictwo Akade-
mii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 52. 
41 K. Gilga uważa, iż ubezpieczenia społeczne oparte są na technice ubezpieczeniowej, która zakłada gromadze-
nie środków na określonych funduszach przez ludzi narażonych na wymienione rodzaje ryzyka. Por. K. Gilga, 
Ubezpieczenia społeczne, (w:) Zabezpieczenie społeczne..., s. 34.
42 T. Szumlicz, Ubezpieczenie. W sprawie…, s. 102.
43 T. Szumlicz (Ubezpieczenie społeczne…, s. 101) stawia w nawiasie po nazwie metoda ubezpieczeniowa, pojęcia 
mechanizmu ubezpieczeniowego, techniki ubezpieczeniowej.
44 T. Szumlicz, Ubezpieczenie. W sprawie…, s. 103.
45 Tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585.
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stosować rozróżnienie na ubezpieczenia społeczne z jednej strony oraz ubezpieczenia majątko-
we i osobowe z drugiej strony. Tym samym pojęcie ubezpieczenia społecznego nie ma podstaw 
normatywnych, choć niewątpliwie jego użyteczność jest oczywista w polityce społecznej lub 
w ekonomii. Należy więc przyjąć, że ekonomiczne pojęcie ubezpieczenia społecznego, obejmu-
jące ubezpieczenie osobowe nie odpowiada prawu pozytywnemu. Jego aplikację na gruncie 
systematyki prawa raczej uniemożliwia dotychczasowa praktyka rozdzielania prawa na prawo 
ubezpieczeń gospodarczych (prawa ubezpieczeniowego sensu stricte) oraz prawo ubezpieczeń 
społecznych.

Pojęcie ubezpieczenia gospodarczego nie należy do języka prawa, lecz języka prawniczego. Co-
raz częściej rezygnuje się z wcześniej opisywanego znaczenia prawa ubezpieczeniowego (sensu 
largo), czemu towarzyszy ewolucja tego pojęcia w kierunku odpowiadającym ubezpieczeniom 
gospodarczym. W ten sposób prawo ubezpieczeniowe (sensu stricte) wyróżnia się obok prawa 
ubezpieczeń społecznych. Takie podziały funkcjonują zarówno w strukturach katedr na Wydzia-
łach Prawa46, jak również w orzecznictwie Sądu Najwyższego. 

5. Dalsze rozpoznanie. Wnioski 
W literaturze zauważono, że w zmieniającej się polityce pojmowania i funkcjonowania za-

bezpieczenia społecznego zyskuje technika ubezpieczeniowa, która tworzy ubezpieczeniową 
konstrukcję świadczeń socjalnych47. Refleksja nad zakresem prawa ubezpieczeniowego, a tak-
że przynależnością ubezpieczeń społecznych do tak określonej dziedziny prawnej jest pewnym 
znakiem czasu. Nie budzi wątpliwości twierdzenie, że stosowanie techniki ubezpieczeniowej 
prowadzi do kreowania danego systemu zabezpieczenia społecznego jako systemu ubezpiecze-
nia społecznego48. Czy innym jest jednak ubezpieczenie w zakresie ubezpieczeń społecznych, 
a czym innym w pozostałym zakresie prawa ubezpieczeniowego sensu largo. Ubezpieczenio-
wa metoda regulacji prawnej, nawet jeżeli uznać, że istnieje, nie tworzy jednorodnych form 
prawnych, lecz od wielu lat obserwuje się istotne różnice pomiędzy prawnymi formami ubez-
pieczeń gospodarczych oraz ubezpieczeń społecznych. Odrębność tych form niweluje potrzeby 
wyróżniania prawa ubezpieczeniowego, które łączy ubezpieczenia gospodarcze i ubezpieczenia 
społeczne w systematyce prawa. Większy pożytek dla badań prawniczych tworzy fakt zakorze-
nienia ubezpieczeń gospodarczych w prawie cywilnym z jednej strony, jak również umiejętne 
odróżnianie od prawa cywilnego przy analizach prawnych ubezpieczeń społecznych z drugiej 
strony.

Prawo ubezpieczeniowe na obecnym etapie rozwoju jurysprudencji staje się dziedziną 
odpowiadającą zakresowi tzw. ubezpieczeń gospodarczych. Tendencja ta ma charakter ogólno-
europejski. Tym samym należałoby prawo ubezpieczeń społecznych wpisać poza nawias prawa 
ubezpieczeniowego. Osobne istnienie prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa ubezpie-

46 Zauważa to już T. Szumlicz (Ubezpieczenie. W sprawie…, s. 102), także w odniesieniu do katedr ubezpieczeń 
gospodarczych. Warto dodać, że na Wydziałach Prawa utrwalił się rozdział przedmiotu określanego jako prawo 
ubezpieczeniowe i prawo ubezpieczeń społecznych. Do niedawna na Wydziale Prawa UAM stosowano nazew-
nictwo dwóch Katedr, z których jedną nazwano jako Katedrę Praw Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowe-
go, a drugą Katedrę Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie ta druga jest zmieniła swoją nazwę na 
Katedrę Prawa Pracy i Prawa Socjalnego.
47 T. Szumlicz, Społeczne aspekty ubezpieczenia – próba wyznaczenia zakresu problemowego, (w:) Społeczno–eko-
nomiczne uwarunkowania ubezpieczeń społecznych, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Bystra 
Śląska 15–17 listopada 1996 r., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1997, s. 14.
48 Przyjmuje się, że teoria ubezpieczenia społecznego dotyczy zastosowania ubezpieczenia, czyli regulacji ubez-
pieczeniowych w polityce społecznej. Por. T. Szumlicz, Społeczne aspekty ubezpieczenia..., s. 14.
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czeń społecznych nie jest barierą dla rozwoju każdej z tych dziedzin, gdyż odnaleźć nawiązania 
oraz dokonywać porównań pomiędzy określonymi mechanizmami ubezpieczeniowymi można 
w badaniach i doskonaleniu obu dziedzin. Jeżeli dotychczas doktryna obywała się bez wyróż-
niania jednolitej dziedziny prawnej, to prawdopodobnie dlatego, że nie było takiej potrzeby. 
Tym samym włączenie ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń gospodarczych do jednego 
kodeksu ubezpieczeń mogłoby wręcz zagrozić stanowi obecnej wykładni prawa, gdyż wybór ta-
kiej metody kodeksowej dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń nie pozostawałby bez wpływu na 
proces ustalania treści norm prawnych. Z tych powodów można zrozumieć poczynione przez 
E. Kowalewskiego założenie w reformie ubezpieczeń, aby postawić na jednorodną materię sto-
sunków ubezpieczeniowych z wyłączeniem problematyki ubezpieczeń społecznych49. Podobne 
uwagi należałoby zgłosić przy ewentualnym tworzeniu kodeksu ubezpieczeń społecznych, który 
nie powinien obejmować tematyki klasycznie rozumianych ubezpieczeń gospodarczych.

Wydzielenie ubezpieczeń społecznych z prawa ubezpieczeniowego, choć z powyższych wzglę-
dów zrozumiałe, to jednak nie może być definitywne. Istnieje potrzeba zachowania pewnej 
wspólnej płaszczyzny dla ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, choć określanie jej mianem 
dziedziny lub gałęzi prawa nie wydaje się adekwatne. Podnosi się argumenty natury ekonomicz-
no–społecznej za włączeniem ubezpieczeń społecznych do kodeksu ubezpieczeń50. Dołączają 
do nich argumenty natury prawnej. Za pozostawieniem wspólnej płaszczyzny gałęziowej dla 
ubezpieczeń społecznych i gospodarczych może przemawiać istnienie prawdopodobnej meto-
dy ubezpieczeniowej regulacji prawnej jako metody pomocniczej. Innego argumentu dostarcza 
konstrukcja stosunku prawnego ubezpieczenia. Pojęcie stosunku ubezpieczenia jako stosunku 
prawnego jest wspólne dla ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń gospodarczych. Pojawiło 
się w literaturze krajowej w okresie międzywojennym51. W języku prawniczym bardziej precyzyj-
ne może jednak okazać się pojęcie stosunków prawnoubezpieczeniowych; nie istnieje wówczas 
ryzyko pomyłki ze stosunkiem ubezpieczenia, obejmującym stosunek ubezpieczający i stosunek 
ubezpieczeniowy jako jego składowe. Istnienie wspólnej kategorii stosunków prawnoubezpie-
czeniowych nie może decydować o wyodrębnieniu prawa ubezpieczeniowego jako dziedziny 
autonomicznej, łączącej ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, choć daje pewne przesłanki do 
wyróżniania takiej gałęzi.

Wydaje się, że barierą dla tworzenia wspólnej gałęzi prawnej są przyjęte obecnie pojęcia 
prawne ubezpieczenia społecznego, jak również stosowane w jurysprudencji pojęcie ubezpie-
czeń gospodarczych. Kwestie społeczne i gospodarcze należałoby wyłączyć ze ścisłych analiz 
prawnych, stąd nazwy poszczególnych działów ubezpieczeń w prawie powinny uwzględniać 
istotne aspekty prawne stosowanych kryteriów podziału. Jeżeli więc powstanie szerszy konsen-
sus do określania prawa ubezpieczeniowego jako dziedziny łączącej współczesne ubezpieczenia 
gospodarcze i społeczne konieczne będzie zastosowanie nowych pojęć umożliwiających roz-
graniczenie rzeczywistości badanej w naukach ekonomicznych i prawnych. Przykładowo można 
wskazać na możliwość objęcia zakresem unormowania prawa ubezpieczeniowego stosunków 
prawnych z zakresu ubezpieczeń indywidualnych, ubezpieczeń grupowych oraz ubezpieczeń 
socjalnych (społecznych), przy czym każdy z tak wyróżnionych stosunków prawnych mógłby 
odnosić się do przedsiębiorstw lub gospodarstw domowych. Obecnie trudno sobie wyobra-

49 Por. E. Kowalewski, Dekalog argumentów za kodeksem ubezpieczeń gospodarczych, (w:) E. Kowalewski (red.), 
O potrzebie…, s. 15.
50 T.Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne w koncepcji Kodeksu ubezpieczeń, (w:) E. Kowalewski (red.), O potrze-
bie…, s. 72.
51 J. Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, 1948, adaptacja W. Mogilski, LEX, Sopot 1999, s. 21–25.
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zić, aby ubezpieczenia socjalne (społeczne) dotyczyły przedsiębiorstw, ale teoretycznie jest to 
możliwe, przykładowo dzięki zmianom w kierunku ubezpieczenia na wypadek niewypłacalności 
pracodawców, czy też ubezpieczenia pracodawców na wypadek choroby pracowników. Nazwa 
– ubezpieczenie socjalne – nawiązuje do pierwszych ujęć w języku polskim, które powstawały 
w związku z tłumaczeniem pojęcia Socialversicherung. Inna alternatywna propozycja polegałaby 
na ugruntowaniu podziału ubezpieczeń na ubezpieczenia prywatne i ubezpieczenia publiczne, 
co jest pewnie bliższe obecnej systematyce w doktrynie prawa ubezpieczeniowego sensu largo. 
Przy takim ujęciu do tych drugich należałoby zaliczyć nie tylko współczesne ubezpieczenia spo-
łeczne, ubezpieczenia zdrowotne, lecz także regulację rynku ubezpieczeniowego, która obecnie 
jest określana często mianem publicznego prawa ubezpieczeniowego52. Zrozumiałe jest bowiem, 
że stosunek ubezpieczeniowy z zakresu dotychczas rozumianych ubezpieczeń społecznych ma 
charakter publicznoprawny, a stosunek ubezpieczeniowy z zakresu dotychczas rozumianych 
ubezpieczeń gospodarczych ma charakter prywatnoprawny53. Nie oznacza to oczywiście, że te 
pierwsze nie mają cech prywatnoprawnych, a te drugie publicznoprawnych, co jednak stanowić 
powinno przedmiot innej już rozprawy54.

Dr Radosław Pacud, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

52 Por. K. Malinowska, Legislacja ubezpieczeniowa w państwach członkowskich, (w:) E. Kowalewski (red.), O po-
trzebie..., s.113.
53 Według kwalifikacji dokonywanych przez E. Kowalewskiego (Prawo ubezpieczeń gospodarczych, s. 22) ubez-
pieczenie społeczne jest stosunkiem publicznoprawnym.
54 Wystarczy w tym miejscu wskazać, że odmienność zasad prawnych, źródeł prawa, tworzenia oraz stosowania 
prawa, granic autonomii stron oraz reguł podporządkowania, sposoby wykładni, tryb rozstrzygania sporów, spo-
sobu korelacji z Konstytucją skutkują właśnie odmiennymi charakterystykami prawnymi dokonywanymi w opar-
ciu o dominację cech publicznoprawnych i prywatnoprawnych.
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Summary of the ar� cle

Is social insurance a part of insurance law?
Contribution to the discussion concerning social insurance

Subject of the article relates mainly to the matter of insurances from the point of view of legal 
system and legal publications. In the time of Polish People’s Republic the notion of insurance 
law included commercial insurance and social insurance regulations. Nowadays, the insurance 
law is strictly related to the commercial insurance. This requires making a further distinction be-
tween insurance law in specific and insurance law in general, the second one also includes social 
insurance. New aspect which seems to be important for legal system is an introduction of one 
insurance law based on an insurance method considered as legal regulation method. However, 
it can be accomplished only by a wider adaptation of a doctrine relating to the examination of 
commercial insurance agreements from the point of view of civil law and analysis of social insu-
rance provisions. It seems important to create legal generalizations and terms which enable to 
give an overall look at insurance law including social insurance law. It seems appropriate to re-
late to legal and insurance relations characterized by a situation when an insurance protection 
is proportionate to the height of premium.
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Jolanta Ewa Drzewiecka

Dylematy związane z odpowiedzialnością osób trzecich za nieterminowe 
opłacanie składek przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność 
gospodarczą

1. Istota odpowiedzialności osób trzecich
W polskim prawie podatkowym instytucja odpowiedzialności osób trzecich, czyli przeniesie-

nie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na osobę spoza kręgu podmiotów stosunku 
prawnopodatkowego, była i jest wykorzystywana w sytuacjach, gdy zabraknie podatnika, gdy 
podatnik nie wykonuje ciążącego na nim zobowiązania we właściwy sposób i w określonym 
terminie, a także wtedy, gdy majątek podatnika w wyniku wszczętej egzekucji okazuje się nie-
wystarczającym. Uzasadnieniem tej odpowiedzialności jest ekonomiczny związek osób trzecich 
z podatnikiem, przejawiający się uzyskiwaniem przez nich korzyści z dochodu bądź majątku po-
datnika1.

2. Płatnik odpowiednikiem podatnika
Możliwość zastosowania odpowiedzialności z tytułu cudzych zaległości przewiduje również 

ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych2, (zwana dalej także 
ustawą systemową lub ustawą o s.u.s.), której art. 31 stanowi pewnego rodzaju barierę przed 
„ucieczką” nierzetelnego przedsiębiorcy. Zgodnie bowiem z przytoczonym przepisem, do należ-
ności z tytułu składek mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej3 (zwana dalej również 
Ordynacją lub o.p.), tj. enumeratywnie wymienione w tym artykule. Jeżeli zachodzą więc oko-
liczności dotyczące nieopłaconych w terminie składek, nieuregulowane w ustawie o systemie 
ubezpieczeń społecznych, ZUS stosuje mechanizmy przewidziane w komentowanym przepisie. 
Trzeba jednak dodać, że ich zastosowanie winno być odpowiednie. Biorąc zatem pod uwagę pro-
blem odmienności obu dziedzin prawa (podatkowego i ubezpieczeń społecznych) przyjąć należy, 
iż w tym przypadku zwrot „odpowiednie” oznacza stosowanie z modyfikacjami, czyli „w zgodzie 
z przepisami ustawy systemowej”4. Wobec tak ukształtowanej regulacji, zarówno w piśmien-

1 Wyrok NSA w Szczecinie z dnia 3 grudnia 1998 r., SA/Sz 193/98, Lex nr 36115.
2 Tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585 z późn. zm.
3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. 
4 I. Jędrasik–Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2007, 
s. 70–71.
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nictwie jak i orzecznictwie, zwrócono uwagę na trudności interpretacyjne5, wynikające z treści 
art. 107 § 2 Ordynacji, w myśl którego, w przypadkach i w zakresie przewidzianych w rozdziale 
XV za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podat-
nikiem osoby trzecie. Problem sprowadza się do następującej kwestii: kogo, w świetle ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych, należy uważać za podatnika, którym na gruncie przepisów 
Ordynacji, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowo-
ści prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu (art. 7 o.p.), 
a obowiązek ten definiowany jest jako nieskonkretyzowana powinność przymusowego świad-
czenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawach podatkowych 
(art. 4 o.p.). Płatnik natomiast, to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie-
posiadająca osobowości prawnej, obowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku 
i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu (art. 8 o.p.).

Tymczasem ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wy-
mienia ubezpieczonych, do których zalicza osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu 
z ubezpieczeń (art. 4 pkt 1) oraz podmioty określone mianem płatnika składek, wśród których, 
poza pracodawcami i różnymi instytucjami, znajdują się osoby prowadzące pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą (podmioty zobowiązane do opłacania składek na własne ubezpieczenia). 
Przy czym stosownie do treści art. 46 ust. 1, płatnik składek jest zobowiązany według zasad 
wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz 
opłacać składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Nie bez znaczenia dla podniesionej wątpliwości 
jest również obowiązek finansowania przez płatnika, w części lub w całości, składek na ubezpie-
czenia społeczne.

Pomijając kwestię podziału podatników wypada przychylić się do stanowiska, w myśl którego, 
na gruncie obowiązujących przepisów, zarówno podatnik jak i płatnik są podmiotami stosunków 
podatkowych, ale o różnym zakresie obowiązków6. Cechą wyróżniającą i istotną dla wyod-
rębnienia kategorii podatnika jest podleganie obowiązkowi podatkowemu, płatnik natomiast 
jest zobowiązany do wykonania czynności w interesie związku publicznoprawnego, będącego 
beneficjentem dochodów podatkowych7. Co oznacza, że obowiązek podatkowy, czyli zapłata 
należności z tytułu zobowiązania podatkowego, spoczywa tylko i wyłącznie na podatniku.

Przenosząc przytoczony stan prawny na grunt prawa ubezpieczeń społecznych można założyć, 
że płatnik składek jest odpowiednikiem podatnika w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Przyję-
cie takiego poglądu podyktowane jest głównie zakresem obowiązków, które, poza obliczaniem, 
potrącaniem i odprowadzaniem składek, obejmują ich finansowanie z własnych środków. A za-
tem obowiązek ten ma odniesienie do czynności podatnika, zobowiązanego względem organu 
podatkowego. Wypływa z tego następujący wniosek: za zaległości osoby prowadzącej pozarolni-
czą działalność gospodarczą odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z płatnikiem osoby 
trzecie, które „z mocy prawa są jakby żyrantami, gwarantującymi pewność wykonania zobowią-
zania”8. 

5 Ibidem, s. 71; W. Morawski, (w:) J. Wantoch–Rekowski (red.), Komentarz do art. 31 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, Toruń–Warszawa 2007, s. 229; W. Sobczak, Odpowiedzialność osób trzecich, Przegląd 
Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 2000, nr 6, s. 2–3; wyrok SN z dnia 5 sierpnia 2008 r., I UZP 3/08,
Lex nr 416125. 
6 B. Brzeziński, Ordynacja podatkowa, Komentarz, wyd. 2, Toruń 2007, s. 45–48.
7 Ibidem.
8 W. Sobczak, op. cit., s. 4.
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3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności
W art. 31 ustawy systemowej ustawodawca posłużył się terminem „należności z tytułu skła-

dek”, do których zaliczył: składki, odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia oraz 
dodatkową opłatę (art. 24 ust. 2 ustawy o s.u.s.). Równocześnie w przepisie odsyłającym wskazał 
tylko na niektóre regulacje art. 107 Ordynacji, w tym m. in. § 2 pkt 2 i 4. Dlatego też słusznym 
wydaje się być pogląd, według którego odpowiedzialność osób trzecich obejmuje składki, odsetki 
za zwłokę oraz koszty postępowania egzekucyjnego. W zakresie odpowiedzialności nie mieszczą 
się więc koszty upomnienia oraz dodatkowa opłata. Tym samym, co do zasady, jest to odpowie-
dzialność węższa od zakresu odpowiedzialności przedsiębiorcy. I choć z ekonomicznego punktu 
widzenia różnica pomiędzy wysokością zobowiązań, tj. dłużnika i osoby trzeciej, może być nie-
zauważalna, to wypada pamiętać, że znajomość art. 107 o.p. może mieć istotne znaczenie przy 
kształtowaniu sytuacji prawnej tych osób przez ZUS. W decyzji bowiem organ rentowy, poza inny-
mi elementami, winien precyzyjnie określić wysokość zobowiązania konkretnej osoby.

W tym miejscu warto postawić pytanie: czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przenieść 
odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorcy, za które on sam odpowiadał jako osoba 
trzecia? Odnosząc się do podniesionej wątpliwości trzeba ponownie wskazać powoływane już 
przepisy ustawy systemowej, tj. art. 24 ust. 2 i art. 31 w zw. z art. 107 § 1 Ordynacji, które nie 
pozostawiają wątpliwości co do intencji ustawodawcy. Otóż sposób ich sformułowania przez 
użycie określenia „należności z tytułu składek” oznacza, że przeniesienie tej odpowiedzialności 
ograniczone zostało do należności składkowych sensu stricto a nie np. statusu prawnego płat-
nika. Tak więc brak jest uzasadnienia do przyjęcia, że wymienione powyżej regulacje mogą być 
interpretowane rozszerzająco9. Przeciwne, odmienne stanowisko prowadziłoby do ustawowego 
absurdu, czyli tzw. „łańcuszka odpowiedzialności osób trzecich”10. Poza tym nie można wyklu-
czyć sytuacji, w której jedna i ta sama osoba odpowiadałaby za zobowiązania więcej niż jednego 
przedsiębiorcy tzn. kilku osób trzecich. 

4. Katalog osób trzecich
Ordynacja podatkowa nie zawiera definicji pojęcia „osoba trzecia”. Oznacza to, że odpowie-

dzialność taką ponoszą podmioty wprost wymienione w rozdziale XV, do których ustawodawca 
zaliczył:

1) rozwiedzionego małżonka (art. 110);
2) członków rodziny (art. 111);
3) nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (art. 112);
4) osoby dopuszczające się firmanctwa (art. 113);
5) wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariuszy spółki komandy-

towej albo komandytowo – akcyjnej (art. 115);
6) członków zarządu spółki z o.o., spółki w organizacji, spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej 

w organizacji (art. 116);

9 Zdaniem I. Krawczyka, osoba trzecia w stosunku do podatnika potencjalnie odpowiada nie tylko za należne od 
niego podatki, lecz także za należności, za które podatnik odpowiadał jako osoba trzecia. Zdaniem autora mamy 
więc do czynienia z kaskadową odpowiedzialnością osoby trzeciej i przerzucenie tej odpowiedzialności na kolej-
ne podmioty biorące udział w obrocie gospodarczym. I. Krawczyk, Kaskadowa odpowiedzialność osób trzecich, 
Rzeczpospolita, 1 marca 2005 r.
10 Takiego określenia użyła A. Olesińska. Zdaniem autorki teza o kaskadowej odpowiedzialności osób trzecich nie 
znajduje oparcia w przepisach Ordynacji podatkowej. A. Olesińska, Nie ma łańcuszka odpowiedzialności osób 
trzecich, Rzeczpospolita, 7 marca 2005 r.
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7) członków organów zarządzających innych osób prawnych (art. 116a);
8) osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału osoby prawnej 

(art. 117).
Bliższa analiza przytoczonych przepisów pozwala dostrzec, że wśród podmiotów, odpowie-

dzialnych za cudze zaległości, ustawodawca nie wymienił małżonka podatnika (płatnika składek) 
pozostającego z nim we wspólności ustawowej. Z punktu widzenia przedmiotowego zakresu odpo-
wiedzialności nasuwa się więc pytanie, czy małżonek taki może być uważany za członka rodziny?

Konstrukcje odpowiedzialności osób trzecich wyznaczają przepisy rozdziału XV działu III o.p., tj. 
art. 107–119. Tym samym ustalony przez ustawodawcę zamknięty katalog przekreśla możliwość 
jego poszerzania lub zawężania. W tym kontekście trzeba przede wszystkim zauważyć, iż w odnie-
sieniu do należności składkowych, ZUS nie ma możliwości stosowania art. 109 Ordynacji, ponieważ 
nie wymienia go art. 31 ustawy systemowej. Tymczasem pominięty przez ustawodawcę przepis za-
wiera odesłanie do innych regulacji dotyczących odpowiedzialności, m.in. do art. 29, który określa 
zasadę odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe osób pozostających w związku małżeńskim, 
tj. z majątku odrębnego podatnika oraz majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka11. Uwzględ-
niając przy tym treść art. 26 o.p.12, w myśl którego podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za 
wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki, uzasadniony wydaje się następujący wniosek: mał-
żonek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, pozostający z nim we wspólności 
ustawowej (majątkowej) nie jest członkiem rodziny w rozumieniu art. 111 Ordynacji. W tej sytuacji 
ZUS nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na podstawie przytoczonego przepisu, bo-
wiem co do zasady zakres tej odpowiedzialności wynika z faktu pozostawania w związku małżeńskim 
i istnienia majątkowej wspólności małżeńskiej. Tym samym należy przyjąć, że małżonek taki będzie 
odpowiadał jak współwłaściciel, czyli osoba współodpowiedzialna za długi przedsiębiorcy.

5. Zasady odpowiedzialności osób trzecich
Odpowiedzialność osób trzecich w Ordynacji podatkowej ukształtowana została w sposób 

specyficzny13. W piśmiennictwie i judykaturze wskazuje się na jej solidarny, akcesoryjny, posiłko-
wy (subsydiarny) i osobisty charakter14.

Zgodnie z art. 91 o.p., do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się 
przepisy kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych. Bez wątpienia przytoczony prze-
pis ma zastosowanie do należności z tytułu składek, ponieważ odsyła do niego komentowany 
art. 31 ustawy systemowej.

Według przepisów kodeksu cywilnego należy odróżnić, czy solidarność występuje po stro-
nie dłużników czy wierzycieli. W pierwszym przypadku określa się taką solidarność jako bierną, 
a w drugim jako czynną15. Poprzez wprowadzone odesłanie, na gruncie prawa ubezpieczeń spo-
łecznych stosujemy więc zasady solidarności biernej, która polega na tym, że wierzyciel może 

11 Zgodnie z art. 29 § 1 Ordynacji, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność 
za wynikające z zobowiązań podatkowych podatki obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny 
podatnika i jego małżonka.
12 Przepis ten jest stosowany według art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
13 Tak R. Dowgier, Komentarz do art. 107 Ordynacji podatkowej, System Informacji Prawnej Lex.
14 Ibidem; także: B. Brzeziński, Ordynacja podatkowa, Komentarz, Toruń 2007, s. 724–726; G. Góreczny, Odpo-
wiedzialność podatkowa wspólników spółek osobowych, Radca Prawny 2005, nr 3, s. 62–65; uchwała SN z dnia 
5 sierpnia 2008 r., I UZP 3/08, Lex nr 416125. 
15 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safian, E. Skowrońska–Bocian, Zobowiązania, Zarys wykładu, LexisNexis, 
Warszawa 2003, s. 118.
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żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od 
każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozo-
stałych (art. 366 § 1 k.c.). Każdy z dłużników odpowiada więc za całość długu aż do zupełnego 
zaspokojenia wierzyciela (art. 366 § 2 k.c.)16. A zatem, solidarność bierna jest instytucją prawną 
wzmacniającą pozycję wierzyciela, w tym przypadku ZUS, co w praktyce ułatwia mu dochodzenie 
roszczeń. Nie oznacza to jednak, że solidarny charakter odpowiedzialności pozwala Zakładowi 
na pełną swobodę w wyborze podmiotów odpowiedzialnych za zobowiązania. W wyroku z dnia 
14 maja 1997 r. WSA w Szczecinie trafnie zauważył, że skoro odpowiedzialność osób trzecich 
ma charakter posiłkowy, to środki zmierzające do realizacji zobowiązania powinny być w pierw-
szej kolejności skierowane przeciwko podatnikowi (płatnikowi składek)17. Odpowiedzialność 
posiłkowa oznacza bowiem, że wierzyciel może żądać świadczenia od takiego dłużnika dopiero 
wówczas, gdy dłużnik główny opóźnia się ze swoim świadczeniem, a nawet gdy minie pewien 
termin od zawiadomienia dłużnika, odpowiadającego posiłkowo, o tym opóźnieniu18.

Pojęcie akcesoryjnej odpowiedzialności osób trzecich oznacza, że nie może ona powstać bez 
uprzedniego powstania obowiązku wobec pierwotnego dłużnika, a osoba trzecia nie ma żadnego 
wpływu na istnienie i wysokość zobowiązania w zakresie należności podatnika, które kształtu-
ją się bez jej udziału. W związku z tym osoba, na którą przenoszona jest odpowiedzialność, 
nie może skutecznie kwestionować wcześniejszych ustaleń dokonanych przez organ podatkowy 
(rentowy) w toku postępowania, zarówno co do podstawy opodatkowania, wysokości podatku, 
jak i prawdziwości materiałów dowodowych, na podstawie których ustalono zobowiązania po-
datkowe19 (składkowe).

6. Wątpliwości związane z odpowiedzialnością osób trzecich
Odnosząc się do kwestii orzekania przez ZUS o odpowiedzialności osób trzecich, w pierwszej 

kolejności wypada zauważyć, że art. 31 ustawy systemowej odsyła jedynie do niektórych prze-
pisów art. 108 Ordynacji, tj. § 1 i § 4. Pierwszy z nich stanowi, że o odpowiedzialności orzeka się 
w drodze decyzji, drugi natomiast dotyczy egzekucji zobowiązania wynikającego z decyzji, która 
może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika (płatnika) okaże się 
w całości lub w części bezskuteczna.

Zgodnie z utrwalonym w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądem, decyzje ZUS mają wyłącz-
nie charakter deklaratoryjny, co oznacza, że mocą aktu administracyjnego organ rentowy nie 
może tworzyć ani uchylać skutków prawnych20. Taki charakter będzie również miała decyzja Za-
kładu określająca osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą wysokość zaległości 
z tytułu nieopłaconych składek, ponieważ obowiązek ich obliczania i opłacenia (za każdy miesiąc 
kalendarzowy), powstaje ex lege. Jednak w przepisach ustawy systemowej brak jest regulacji, 
które nakładałyby na osoby trzecie jakikolwiek obowiązek związany z powstaniem zobowiązania 
składkowego. Tym samym, osoby te nie są stroną stosunku ubezpieczeniowego. W takim sta-
nie rzeczy pozycja podmiotów, na które została przeniesiona odpowiedzialność, konkretyzuje się 
dopiero w dniu wydania i doręczenia decyzji. Oznacza to, że decyzja wydana na podstawie art. 
108 § 1 Ordynacji ma charakter konstytutywny, ponieważ tworzy nowe stosunki prawa, zarówno 

16 Ibidem.
17 SA/Sz 948/96, Lex nr 30782.
18 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safian, E. Skowrońska–Bocian, op. cit., s. 555.
19 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 1996 r., SA/Po 2712/95, Lex nr 33864.
20 E. Modliński, Podstawowe zagadnienia prawne ubezpieczeń społecznych. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 
1968, s. 135; uchwała SN z dnia 13 lipca 2005 r., I UZP 2/05, Lex nr 151456.
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w zakresie podmiotowym jak i przedmiotowym. Podmiotami tych stosunków są bowiem oso-
by trzecie, zaś przedmiotem odpowiedzialność, która odnosi się nie do obowiązku świadczenia 
dłużnika, lecz pokrycia długu21. Nasuwa się więc wniosek: w treści decyzji organ rentowy winien 
precyzyjnie określić wysokość cudzego zobowiązania, tj. kwotę zaległości do dnia wydania decyzji 
a także termin i miejsce spełnienia świadczenia (np. poprzez wskazanie numeru konta bankowe-
go). Przy czym problem ewentualnego braku dwóch ostatnich elementów może nabrać istotnego 
znaczenia w świetle art. 109 i 47 § 1 o.p., regulujących kwestię terminu płatności za zobowiąza-
nia wynikające z decyzji, który wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia. Tymczasem art. 31 ustawy 
systemowej nie zawiera odesłania do wymienionych regulacji. Pozwala to na ocenę, że czynność 
polegająca na określeniu terminu zapłaty pozostaje w sferze swobodnego uznania ZUS.

Wśród przepisów odnoszących się do terminu przedawnienia ustawa z dnia 13 października 
1998 r. wskazuje na cały art. 118 Ordynacji (tj. § 1 i § 2). Zgodnie z jego treścią, nie można wydać 
decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, 
w którym powstała zaległość upłynęło 5 lat. Z kolei, przedawnienie zobowiązania podatkowe-
go wynikającego z decyzji następuje po wpływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 
w którym została doręczona decyzja przenosząca odpowiedzialność. W tym przypadku mają 
również zastosowanie inne przepisy Ordynacji, tj. art. 70 § 2 pkt 1, § 3 i 4, wymieniające przy-
padki powodujące zawieszenie biegu przedawnienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że termin 
biegu przedawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata.

Na pierwszy rzut oka analiza przytoczonych regulacji nie powoduje wątpliwości co do ograniczeń 
czasowych mających wpływ na przedawnienie zobowiązania objętego decyzją. Zważywszy jednak 
na treść art. 24 ust. 5d ustawy systemowej, w myśl którego przedawnienie należności z tytułu skła-
dek wynikających z decyzji o odpowiedzialności osób trzecich lub następcy prawnego następuje 
po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana, zagad-
nienie komplikuje się, ponieważ trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie: po upływie jakiego terminu 
przedawnia się zobowiązanie określone decyzją – trzyletniego czy pięcioletniego? Mamy bowiem 
sytuację, w której określony przypadek, unormowany jest przez dwa przepisy, które wyznaczają 
adresatom różne skutki prawne. W tych okolicznościach nieodzowne jest odwołanie się do reguł 
kolizyjnych, które powinny usunąć sprzeczności norm w systemie obu dziedzin prawa.

Jak wiadomo występują trzy zasadnicze reguły kolizyjne: 
a) lex superior derogat legi inferiori (przepis wyższej rangi uchyla przepis znajdujący się niżej 

w hierarchii ważności);
b) lex posterior derogat legi priori (przepis późniejszy uchyla przepis wcześniejszy);
c) lex specialis derogat legi generali (przepis szczególny uchyla przepis ogólny)22. 
Niestety okazuje się, że żadna z tych reguł nie znajduje zastosowania w przypadku tych dwóch 

artykułów. Po pierwsze, zarówno art. 118 Ordynacji jak i art. 24 ust. 5d ustawy systemowej, 
zostały zamieszczone w aktach normatywnych równorzędnych (ustawach), a zatem nie ma 
możliwości przyjęcia reguły porządku hierarchicznego. Po drugie, ze względu na to, że znowe-
lizowany art. 31 ustawy o s.u.s. wszedł w życie23 równocześnie z art. 24 ust. 5d24, tj. z dniem 

21 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 marca 2007 r., SA/Wa 440/07, Lex nr 338247.
22 T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C. H. Beck, Warszawa 1999, s. 85–88.
23 Art. 31 zmieniony przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podat-
kowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2002 r., nr 169, poz. 1387, zmieniającej ustawę z dniem
1 stycznia 2003 r.
24 Art. 24 ust. 5d dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2002 r., nr 241, poz. 2074, zmieniającej ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.
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1 stycznia 2003 r., należy również odrzucić zasadę porządku czasowego. I po trzecie wreszcie, 
ponieważ, według oceny autorki, oba przepisy są normami szczególnymi, nie pozwala to więc na 
przyjęcie reguły porządku merytorycznego. 

W konkluzji należy wyprowadzić wniosek, że sprzeczności pomiędzy komentowanymi prze-
pisami są w rzeczywistości niedopatrzeniem ustawodawcy. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na 
treść art. 31, który od stycznia 2003 r. nie odpowiada brzmieniu obowiązującym przed tą datą, 
czyli w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2002 r. Według pierwotnej wersji, w zakresie 
postanowień dotyczących kwestii odpowiedzialności osób trzecich, przepis ten odsyłał m.in. do 
art. 115 – 119 Ordynacji. Różnica polega więc na tym, że od stycznia 2003 r. ustawodawca od-
stąpił od łącznego wskazania i równocześnie, spośród przepisów Ordynacji podatkowej, wprost 
wymienił te, które mają odpowiednie zastosowanie do należności z tytułu składek. Uwzględnia-
jąc przy tym fakt, iż celem nowelizacji przepisu odsyłającego była zmiana numeracji przepisów 
Ordynacji25, stoję na stanowisku, iż w tym przypadku tylko przez nieuwagę ustawodawca nie 
wymienił w nim jednego a dwa paragrafy art. 118. Za prezentowanym stanowiskiem przema-
wia również niepełna, w porównaniu z art. 118, dyspozycja art. 24 ust. 5d ustawy systemowej. 
Pierwszy z nich reguluje bowiem dwie kwestie dotyczące przedawnienia, tj. prawa do wyda-
nia przez uprawniony organ decyzji oraz zobowiązania z niej wynikającego, drugi natomiast 
– tylko przedawnienie należności określonych decyzją o odpowiedzialności osób trzecich. Ozna-
cza to, że art. 24 ust. 5d jest odpowiednikiem § 2 art. 118 o.p. Pomijając zagadnienie terminu 
przedawnienia wydaje się, iż przyjęte rozwiązanie jest nie do pogodzenia z zasadą racjonalnego 
ustawodawcy (wprowadzenie w życie rozwiązania już unormowanego). W związku z tym przy-
jąć należy, że do należności z tytułu składek odpowiednie zastosowanie znajdzie tylko § 1 art. 
118 o.p. Z tego względu odpowiedź na postawione wcześniej pytanie brzmi: należności z ty-
tułu składek określone decyzją o odpowiedzialności osoby trzeciej (lub następcy prawnego) 
przedawniają się po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym decyzja została wydana. Nie 
zmienia to jednak faktu, że ustawodawca winien podjąć stosowne kroki, aby zmienić istniejący 
stan prawny. W tym celu za niezbędne należy uznać usunięcie z art. 31 ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych odesłania do § 2 art. 118 Ordynacji (postulat de lege ferenda). 

Analizując treść art. 24 ust. 5d ustawy o s.u.s. pojawia się kolejna wątpliwość, a mianowicie co 
do sformułowania „decyzja została wydana”. Dla podkreślenia wagi zagadnienia warto zauważyć, 
że w analogicznym przypadku, czyli w art. 118 § 2 o.p., przedawnienie zobowiązania wynikają-
cego z decyzji powiązano z jej doręczeniem a nie wydaniem. Poza tym, spoglądając na problem 
od strony praktycznej, czyli z perspektywy osób trzecich, tj. odpowiadających za zobowiązania 
składkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, nie można wykluczyć sy-
tuacji, w której Zakład wyda decyzję po upływie 5 lat od końca danego roku, np. 4 stycznia, 
i jednocześnie opatrzy ją datą sprzed upływu tego terminu, np. 27 grudnia. W konsekwencji 
sporządzona i doręczona po okresie przedawnienia decyzja będzie potwierdzała prawidłowość 
czynności dokonanych przez organ rentowy i jednocześnie nakładała na jej adresata obowiązek 
de facto nieistniejący. Na marginesie warto również zauważyć, iż data wydania decyzji przez ZUS 
nigdy nie jest datą jej doręczenia. Pozostaje więc rozstrzygnąć, co ustawodawca miał na myśli 
używając takiego określenia.

25 Z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2002 r., nr 169, poz. 1387. Przy czym trzeba podkreślić, że przytoczona 
ustawa wprowadziła liczne zmiany, w wyniku których m.in. dodano przepisy, które miały udoskonalić instytucję 
odpowiedzialności osób trzecich. 
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Posiłkując się wykładnią literalną należałoby przyjąć, iż zwrot „wydanie decyzji” oznacza stro-
nę techniczną postępowania w danej sprawie, czyli sporządzenie i podpisanie przez uprawnioną 
osobę bez doręczenia stronie. Przy czym trzeba podkreślić, że orzecznictwo w tej sprawie nie 
było jednolite. Np. w wyroku z dnia 2 października 2002 r. SN stwierdził: „Data wydania przez 
organ podatkowy decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej jest datą jej podpisania 
przez osobę upoważnioną do jej wydania, przy czym w razie wątpliwości jest to data umiesz-
czona w decyzji (...). Nie wyklucza to przeprowadzenia dowodu przeciwnego, że data wydania 
jest inna niż w niej wskazana”26. Z kolei w uchwale z dnia 5 grudnia 2000 r. NSA w Warszawie 
postawił przeciwną tezę i orzekł: „Pojęcie „wydanie decyzji”, użyte w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 
28 grudnia 1989 r. – Prawo celne, obejmuje doręczenie (ogłoszenie) decyzji stronie przed upły-
wem 2 lat od dnia, w którym powstał obowiązek uiszczenia należności celnych”27. Najbardziej 
kontrowersyjną tezę postawił jednak WSA w Warszawie, który uznał, że to „Kontekst konkret-
nego przepisu przesądza o tym, czy ustawodawca pojęcia „wydanie decyzji” używa w znaczeniu 
jej sporządzenia, czy też na określenie załatwienia sprawy będącego wynikiem zakończenia po-
stępowania (...)”28. Wykładnia tego terminu była również przedmiotem zainteresowania przez 
NSA, który w uchwale siedmiu sędziów stwierdził, że „W stanie prawnym obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2003 r. pojęcie „wydanie decyzji” określone w art. 118 § 1 Ordynacji, nie ozna-
czało jej doręczenia”29.

W kontekście przytoczonego orzecznictwa wyjaśnienia wymagają dwie kwestie, po pierw-
sze – wyroki odnoszą się do sytuacji, w których zastosowanie miały przepisy Ordynacji 
podatkowej i po drugie – wspomniana uchwała dotyczy stanu prawnego obowiązującego do 
31grudnia 2002 r. W związku z tym warto odnotować, że § 2 art. 118 o.p., wiążący przedaw-
nienie zobowiązania podatkowego z doręczeniem decyzji, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 
2003 r.30 Do tego czasu przytoczony przepis posługiwał się pojęciem „wydanie decyzji”, co 
niekoniecznie oznaczało jej doręczenie. W tej sytuacji może się wydawać, iż po tej dacie, na 
gruncie prawa ubezpieczeń społecznych, mamy do czynienia z analogicznym rozwiązaniem. 
Z drugiej jednak strony nie można zapominać, że Ordynacja podatkowa, obok przepisów 
materialnoprawnych, zawiera uregulowania proceduralne. Wobec takiej konstrukcji, postę-
powanie podatkowe dotyczące osoby trzeciej, łącznie z wydaniem decyzji, prowadzone jest 
na podstawie ustawy z 1997 r., czyli odmiennie niż na gruncie prawa ubezpieczeń społecz-
nych – art. 31 nie odsyła do działu IV Ordynacji, tj. przepisów regulujących ogólne zasady 
postępowania. Taki stan rzeczy, w połączeniu z art. 123 ustawy systemowej oznacza, że do 
postępowań z zakresu odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania osoby prowadzą-
cej pozarolniczą działalność gospodarczą, organ rentowy winien stosować przepisy kodeksu 
postępowania administracyjnego31. Abstrahując od zasady pisemności postępowania, wy-
rażonej w art. 14 k.p.a. odnoszącej się do wszystkich czynności podejmowanych w trakcie 
prowadzonego postępowania, na szczególną uwagę zasługują dwa przepisy, tj. art. 109 
§ 1 k.p.a., zobowiązujący wszystkie organy administracji publicznej do doręczania stro-

26 III RN 149/01, Lex nr 79473.
27 FPS 10/00, Lex nr 44971.
28 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2007 r., III SA/Wa 4174/06, Lex nr 322255.
29 Uchwała NSA w Warszawie z dnia 17 grudnia 2007 r., I FPS 5/07, Lex nr 321425.
30 Art. 118 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 97 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2002 r., nr 169, poz. 1387.
31 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 98, 
poz. 1071 z późn. zm.
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nom decyzji na piśmie32 oraz art. 110 k.p.a. stanowiący regułę, w myśl której skutek w posta-
ci związania treścią decyzji następuje dopiero z chwilą jej doręczenia. Innymi słowy decyzja 
nie doręczona stronie jest aktem nieistniejącym33 i nie wywiera skutków prawnych. W omawia-
nej sytuacji zastosowanie znajdą zasady określone przepisami art. 39 – 49 k.p.a. Nie wnikając 
szczegółowo w zagadnienie sposobów doręczeń, przewidzianych przepisami kodeksu, wydaje 
się, że najistotniejsza, w ramach omawianego zagadnienia, jest kwestia dowodu doręczenia, 
który powinien zawierać, poza podpisem, również datę odbioru, czyli doręczenie adresatowi do 
rąk własnych. Dokument ten stanowi bowiem dowód prawidłowości doręczenia i równocześnie 
wyznacza stronom dalszy kierunek postępowania, np. określa początek biegu terminów do do-
konania czynności procesowych (odwołanie). Dotychczasowe rozważania zmierzają zatem do 
następującego stwierdzenia: w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najskuteczniejszym 
sposobem doręczenia jest przesłanie decyzji przesyłką poleconą. W oparciu o przytoczone regu-
lacje pozostaje przyjąć, iż użyte przez legislatora w art. 24 ust. 5d ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych pojęcie „decyzja została wydana” jest ujęciem zbiorczym i obejmuje również dorę-
czenie jej osobie trzeciej.

W tym miejscu nie można nie wspomnieć o odmiennej regule, czyli art. 71a ustawy o s.u.s., 
w myśl którego, Zakład może przesyłać pisma i decyzje listem zwykłym (§ 1). W przypadku jed-
nak sporu ciężar dowodu ich doręczenia spoczywa na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (§ 2). 
Stąd wniosek, że niezachowanie przez organ rentowy zasady skutecznego doręczenia osłabia 
pozycję ZUS i w konsekwencji może wywołać niekorzystne dla tejże Instytucji skutki prawne. 
Tytułem przykładu wystarczy podnieść, iż forma listu zwykłego nie stwarza pewności doręczenia 
a adresat zawsze może kwestionować fakt jego otrzymania. Nie znajdując argumentów prze-
mawiających za słusznością wprowadzenia niniejszego przepisu, tym bardziej że wszedł w życie 
z dniem 17 lutego 2001 r.34, pozostaje przychylić się do prezentowanego w piśmiennictwie po-
glądu, w myśl którego, celem jego wprowadzenia było obniżenie ponoszonych przez Zakład 
kosztów związanych z doręczeniem decyzji. Przy czym, zdaniem M. Łabanowskiego, przepis ten 
ma zastosowanie głównie w sprawach dotyczących waloryzacji świadczeń. W przypadku nato-
miast decyzji, które nie mają charakteru masowego, organ rentowy dokonuje doręczeń w sposób 
określony przepisami kodeksu postępowania administracyjnego35. 

Kończąc pozostaje stwierdzić: przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych, dotyczące odpowiedzialności osób trzecich, wymagają uporządkowania. 

Mgr Jolanta Ewa Drzewiecka, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

32 W tym przypadku kwestia sporna sprowadza się tylko do tego, czy ma to być oryginał, czy uwierzytelniony 
odpis. W wyroku z dnia 12 grudnia 2003 r. SN zajął następujące stanowisko: „Organ administracji publicznej 
obowiązany jest z urzędu do doręczenia stronie postępowania jednego uwierzytelnionego odpisu decyzji, a nie 
jej oryginału”. III RN 135/03, Lex nr 116127.
33 B. Adamiak, Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986, s. 50.
34 Art. 71a dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2001 r., nr 8, poz. 64, zmieniającej ustawę z dniem 
17 lutego 2001 r. 
35 M. Łabanowski, (w:) J. Wantoch–Rekowski, Komentarz do art. 71a ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, Toruń – Warszawa 2007, s. 405.
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Summary of the ar� cle

Problems connected with third party liability for delays in payment
of premiums by entities conducting business activity

The following article describes doubts concerning the Act of October 13, 1998 on social 
insurance system – precisely concerning liability of third parties for delays in payment of pre-
miums by entrepreneurs. As the act has been in force for many years (since January 1, 1999) it 
is expected that the weak points of this regulation will be identified and eliminated by legislator. 
Therefore, I found it reasonable to analyze the scope to which a third party may be responsible 
for payment of premiums and to explain what is actually associated with this term. Additionally, 
I indicated that the Social Insurance Office does not have legal grounds for transfer of obliga-
tions of entrepreneur for which it was responsible as a third party. According to literature and 
court judgments the third party’s liability can be described as solidary, subsidiary and personal, 
therefore these terms needed explanation as well. Judging by the character of article 108 § 1 
of Tax Ordinance Act, it can be concluded that decisions of pension body introduce new regula-
tions of both dominant and objective character. However, it should be pointed out that there is 
no specific deadline set for payment determined by the Social Insurance Office’s decision.

Much attention has been paid to two provisions: article 118 of the Tax Ordinance Act and ar-
ticle 24 point 5d of the Act on social insurance system. Those two regulations set out different 
claim limitation periods: the first one sets a three years period while the second one sets a five 
years period. Summing up, I reach a conclusion that discrepancies between those provisions of 
law are actually a result of legislator’s negligence and that obligations determined by the Social 
Insurance Office’s decision have a five years limitation period counting from the end of a year in 
which the decision was issued.

Moreover, I explain what should be understood by the term „a decision was issued”. At the 
end I analyze article 71 of the system act which may turn out to be unfavorable for the pension 
body as it may result in problems of an effective serving of the decision to its recipient.
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Marta Borda

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych  
w krajach europejskich

Wprowadzenie
W większości krajów europejskich ochrona zdrowia jest finansowana zarówno ze źródeł pu-

blicznych jak i prywatnych, z przewagą tych pierwszych, w formie składek na obowiązkowe, 
społeczne ubezpieczenie zdrowotne lub/i funduszy budżetowych. Prywatne ubezpieczenia 
zdrowotne stanowią na ogół dodatkową, dobrowolną metodę finansowania ochrony zdrowia1. 
Ze względu na systematyczny wzrost zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, generowane-
go starzeniem się społeczeństw, rosnące koszty realizacji tych świadczeń a także ograniczoność 
i nieefektywność wykorzystania środków publicznych, coraz częściej zwraca się uwagę na ko-
nieczność rozszerzenia zakresu zastosowania prywatnych form finansowania ochrony zdrowia, 
w tym również ubezpieczeń zdrowotnych. W literaturze przedmiotu wymienia się szereg po-
tencjalnych korzyści, jakie może przynieść zastosowanie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 
w finansowaniu ochrony zdrowia2. Poprzez mobilizację dodatkowych środków finansowych 
pochodzących z ubezpieczeń prywatnych możliwe jest odciążenie bazowej, publicznej części 
systemu ochrony zdrowia i efektywniejsza alokacja zasobów publicznych. Zastosowanie tych 
ubezpieczeń aktywizuje konkurencję między dostawcami świadczeń zdrowotnych, zmuszając 
ich do wzrostu efektywności funkcjonowania oraz jakości udzielanych świadczeń, jak również 
wpływa na wzrost dostępności świadczeń zdrowotnych i możliwości wyboru dla pacjentów. 
Ponadto, prywatne ubezpieczenia zdrowotne mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój innowa-

1 Wyjątkami są Holandia i Szwajcaria, gdzie prywatne ubezpieczenia zdrowotne o zakresie regulowanym usta-
wowo są obowiązkowe dla wszystkich mieszkańców; niemniej jednak ze względu na silną regulację tych rynków, 
w celu zapewnienia powszechnego dostępu do ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczenia te są klasyfikowane 
częściej jako społeczne ubezpieczenia zdrowotne niż jako prywatne ubezpieczenia zdrowotne; por. V. Paris, M. 
Devaux, L. Wei, Health Systems Institutional Characteristics: A Survey of 29 OECD Countries, OECD Health Wor-
king Papers, 2010, nr 50, OECD Publishing, s. 8.
2 Szerzej m.in. S. Thomson, E. Mossialos, Private Health Insurance in the European Union, Final report prepared 
for the European Commission, LSE Health and Social Care, London School of Economics and Political Science 2009, 
s. 99; A. Maynard, A. Dixon, Private health insurance and medical savings accounts: theory and experience, (w:) E. 
Mossialos (red.), Funding health care: options for Europe, Open University Press, Buckingham 2002, s. 110–111; L. 
Steinmann, R. Yeung, To Your Health: Diagnosing the State of Healthcare and the Global Private Medical Insurance 
Industry, Sigma 2007, nr 6, Swiss Reinsurance Company, s. 16; B. Adamczyk–Kloczkowska, Komercyjne ubezpiecze-
nia zdrowotne, (w:) E. Wierzbicka (red.), Ubezpieczenia osobowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 84.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 11(2/2011) 97

cyjnych technologii w sektorze ochrony zdrowia, rozwój rynku ubezpieczeniowego w danym 
kraju, czy kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie.

W ujęciu teoretycznym funkcjonowanie mechanizmów rynkowych umożliwia optymalną 
alokację ograniczonych zasobów ochrony zdrowia, co wymaga jednak przyjęcia założenia o wystę-
powaniu doskonałej konkurencji3. W rzeczywistości rynki prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, 
w szczególności tych o charakterze dobrowolnym, nie działają efektywnie lecz charakteryzują się 
występowaniem pewnych zagrożeń (nieprawidłowości), które powodują, że zastosowanie ubez-
pieczeń prywatnych może przynieść również niekorzystne skutki dla funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia i jego uczestników. Zjawiskiem typowym dla rynków ubezpieczeń zdrowot-
nych, jak również – w szerszym ujęciu – dla sektora ochrony zdrowia, jest asymetria informacji 
towarzysząca relacjom: ubezpieczony (pacjent) – ubezpieczyciel (płatnik) oraz ubezpieczony 
– ubezpieczyciel – świadczeniodawca. W następstwie tego zjawiska może dochodzić do nie-
uzasadnionej z medycznego punktu widzenia konsumpcji świadczeń zdrowotnych, wynikającej 
z hazardu moralnego po stronie ubezpieczonych lub/i świadczeniodawców, a także negatyw-
nej selekcji skutkującej wzrostem przeciętnego poziomu ryzyka w populacji ubezpieczonych 
i w efekcie wzrostem stawek ubezpieczeniowych. Do najważniejszych zagrożeń po stronie 
ubezpieczycieli należy zaliczyć nadmierną selekcję ryzyka (cream skimming) prowadzącą do 
segmentacji rynku i ograniczania dostępu do świadczeń medycznych dla osób potrzebujących, 
jak również monopol lub kartel skutkujący wzrostem składek ubezpieczeniowych i ogranicze-
niem wyboru oferty dla klientów4. W celu przeciwdziałania wymienionym zjawiskom niezbędna 
jest odpowiednia polityka państwa, która może mieć charakter bezpośredniej regulacji rynku, 
a także wykorzystywać mechanizmy pośredniego wpływu na rynek, np. instrumenty polityki po-
datkowej. Zakłady ubezpieczeń, poprzez stosowane systemy oceny ryzyka ubezpieczeniowego 
oraz odpowiednią konstrukcję produktów ubezpieczeń zdrowotnych (np. udział własny, limity 
świadczeń, okresy karencji), również mogą wpływać na ograniczenie omawianych nieprawidło-
wości, w szczególności skutków hazardu moralnego.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania prywat-
nych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach zdrowotnych krajów europejskich. 
W pierwszej kolejności omówione zostanie znaczenie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 
w strukturze wydatków na ochronę zdrowia na przykładzie wybranych krajów. Następnie 
przedstawione będą wnioski wynikające z dotychczasowych badań nad wpływem ubezpieczeń 
prywatnych na funkcjonowanie systemów zdrowotnych, w szczególności dotyczące obciążenia 
finansowego uczestników systemu, dostępu do świadczeń zdrowotnych, możliwości wyboru, jak 
również wpływu na koszty funkcjonowania systemu.

1. Udział prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w finansowaniu ochrony zdrowia
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w większości krajów europejskich można zaobserwować 

systematyczny wzrost wydatków na ochronę zdrowia. Tendencja ta stała się istotnym proble-
mem o charakterze globalnym. Wśród czynników, które przyczyniają się do rosnących wydatków 

3 A. Maynard, A. Dixon, op. cit., s. 109.
4 Nieprawidłowości funkcjonowania rynków prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych są stosunkowo dobrze scha-
rakteryzowane w literaturze przedmiotu; szerzej m.in. N. Sekhri, W. Savedoff, Regulating private health insuran-
ce to serve the public interest: policy issues for developing countries, International Journal of Health Planning 
and Management 2006, nr 21, s. 362 i nast.; K. Black, H.D. Skipper, Life & Health Insurance, Prentice–Hall, Upper 
Sadle River, New Jersey 2000, s. 479–481; J. Suchecka, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer 
Polska, Warszawa 2010, s. 233; A. Maynard, A. Dixon, op. cit., s. 110.
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zdrowotnych należy wymienić przede wszystkim: wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych, pro-
cesy demograficzne (starzenia się społeczeństw), postęp w zakresie medycznej technologii 
i infrastruktury a także rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi medyczne, zwłasz-
cza w krajach rozwiniętych5.

Porównując kraje europejskie widoczne są znaczne dysproporcje w poziomie całkowitych wy-
datków przeznaczanych na ochronę zdrowia, wynikające głównie ze zróżnicowanego poziomu 
rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów oraz charakteru prowadzonej polityki zdrowot-
nej. W 2008 r. wskaźnik udziału całkowitych wydatków zdrowotnych w PKB wahał się od ok. 
5–6% dla Estonii, Cypru, Litwy, Rumunii i Turcji do ponad 10% w przypadku Francji, Austrii, Bel-
gii, Niemiec, Mołdawii i Szwajcarii. Jak wynika z Wykresu nr 1, wartość analizowanego wskaźnika 
najczęściej stopniowo wzrasta, co oznacza, że w przypadku większości badanych krajów całkowi-
te wydatki na ochronę zdrowia rosną szybciej niż tempo wzrostu PKB. Średnia wartość wskaźnika 
obliczona dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej wzrosła z 7,94% w 1998 r. do 
9,01% w 2008 r.6

Wykres nr 1. Całkowite wydatki na ochronę zdrowia jako % PKB w wybranych krajach euro-
pejskich w latach 1998–2008

Źródło: World Health Organization, European Health for All Database (HFA–DB); http://data.euro.who.int/
hfadb/.

W większości krajów kontynentu europejskiego tradycyjnie głównym źródłem finansowa-
nia ochrony zdrowia są środki publiczne (składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne 
o charakterze ubezpieczenia społecznego i/lub przychody budżetu państwa/budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego). W grupie badanych krajów środki te pokrywają około 69–84% 
całkowitych wydatków zdrowotnych (Wykres nr 2). Dominująca rola wydatków publicznych 
jest szczególnie widoczna w przypadku Norwegii (84,2% całkowitych wydatków na ochronę 
zdrowia w 2008 r.), Wielkiej Brytanii (82,6%), Czech (82,5%) i Szwecji (81,9%). Zaledwie trzy 

5 Szerzej: L. Steinmann, R. Yeung, op.cit., s. 6–8.
6 World Health Organization, European Health for All Database (HFA–DB); http://data.euro.who.int/hfadb/.
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z analizowanych krajów (Cypr, Grecja i Szwajcaria) charakteryzują się stosunkowo mniejszym 
udziałem środków publicznych w finansowaniu opieki zdrowotnej (poniżej 61%). Towarzyszy 
temu relatywnie wyższy, w porównaniu do pozostałych krajów, poziom prywatnych wydatków 
zdrowotnych, głównie w formie bezpośrednich, bieżących wydatków gospodarstw domowych 
na świadczenia zdrowotne (płatności typu out–of–pocket).

Wykres nr 2. Struktura wydatków zdrowotnych według źródeł finansowania w wybranych 
krajach europejskich w 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z World Health Organization, European Health for All Data-
base (HFA–DB); http://data.euro.who.int/hfadb/.

Generalnie, w odniesieniu do krajów europejskich można zauważyć tendencję wzrostu za-
angażowania prywatnych funduszy w finansowanie ochrony zdrowia. Zjawisko to wynika 
bezpośrednio z prowadzonej polityki zdrowotnej, w szczególności dążenia do częściowego prze-
sunięcia ciężaru finansowania na pacjentów (w formie częściowych lub całkowitych płatności 
za niektóre leki i świadczenia zdrowotne niepodlegające refundacji w ramach systemu publicz-
nego), jak również jest związane z problemami w uzyskaniu szybkiego dostępu do świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych, ze względu na stosunkowo niewielką podaż lub długie 
okresy oczekiwania.

Wydatki typu out–of–pocket mają dominujący udział w strukturze prywatnych wydatków na 
ochronę zdrowia ponoszonych przez kraje europejskie. Do tej grupy wydatków należą: bezpo-
średnie opłaty za usługi medyczne, oficjalne dopłaty ze strony pacjentów (tzw. współpłacenie) 
do niektórych świadczeń zdrowotnych zawartych w pakiecie publicznym, jak również płatno-
ści nieformalne o charakterze „dowodów wdzięczności”. Wydatki o charakterze przedpłat (typu 
pre–paid), obejmujące prywatne ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty zdrowotne, zwykle 
stanowią mniej niż 10% całkowitych wydatków na zdrowie. Wyjątkami są kraje o stosunkowo 
dobrze rozwiniętych rynkach dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych (Francja, Niemcy, Szwaj-
caria, Irlandia).
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W większości analizowanych krajów bezpośredni udział prywatnych ubezpieczeń zdrowot-
nych w finansowaniu ochrony zdrowia jest niewielki (Tabela nr 1). W 2008 r. wydatki zdrowotne 
z tytułu ubezpieczeń prywatnych stanowiły zazwyczaj mniej niż 6% całkowitych wydatków na 
ochronę zdrowia, za wyjątkiem Francji, Słowenii, Niemiec i Szwajcarii, a w krajach Europy Środ-
kowo–Wschodniej miały wręcz marginalne znaczenie (poniżej 1%).

Tabela nr 1. Wydatki na ochronę zdrowia finansowane z prywatnych ubezpieczeń zdrowot-
nych (PUZ) w wybranych krajach europejskich w 2008 roku – podstawowe charakterystyki

Kraj
Wydatki z tytułu PUZ, 

per capita 
(w USD, wg PPP)

Udział wydatków z PUZ 
w PKB 
(w %)

Udział wydatków z PUZ 
w całkowitych wydatkach 

zdrowotnych (w %)

Austria 184,55 0,46 4,73

Belgia 176,80 0,48 4,76

Czechy 2,93 0,01 0,16

Dania 69,69 0,18 1,79

Estonia 3,42 0,02 0,27

Finlandia 67,22 0,18 2,24

Francja 505,03 1,47 13,64

Hiszpania 167,50 0,51 5,84

Luksemburg 142,33 0,22 3,53

Niemcy 370,34 0,99 9,69

Polska 7,14 0,04 0,60

Portugalia 122,20 0,49 5,15

Słowenia 302,62 1,03 13,08

Szwecja 7,64 0,02 0,22

Szwajcaria 442,53 0,96 8,98

Węgry 32,62 0,16 2,24

Źródło: OECD Health Data; http://stats.oecd.org.

Warto zaznaczyć, że w przypadku Francji i Słowenii stosunkowo wysoki udział prywatnych 
ubezpieczeń zdrowotnych w finansowaniu sektora zdrowotnego wynika z dominującego kom-
plementarnego charakteru tych ubezpieczeń, pokrywających ustawowe dopłaty do publicznie 
finansowanych świadczeń zdrowotnych. W obu tych krajach odsetek ludności korzystającej 
z ubezpieczeń prywatnych jest bardzo wysoki (odpowiednio 92% we Francji (2007) i 73% w Sło-
wenii (2008))7. W większości krajów OECD z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych korzysta 

7 V. Paris, M. Devaux, L. Wei, op. cit., s. 26; The European Health Insurance Market in 2008, CEA Statistics 2010, 
nr 41; http://www.cea.eu/index.php/facts–figures/health.
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mniej niż 50% populacji i pokrywają one mniej niż 5% wydatków na ochronę zdrowia8. Podobnie 
udział wydatków zdrowotnych pokrywanych z prywatnych ubezpieczeń dla większości krajów 
europejskich nie przekracza 1% PKB, za wyjątkiem Francji i Słowenii. Analizując z kolei wartość 
wydatków zdrowotnych finansowanych z prywatnych ubezpieczeń w ujęciu per capita widocz-
ne są ogromne dysproporcje, zwłaszcza przy porównaniu wartości omawianego wskaźnika dla 
krajów Europy Środkowo–Wschodniej z odpowiadającymi wartościami odnotowanymi w przy-
padku „starych” członków Unii Europejskiej. Tak znaczące zróżnicowanie jest odzwierciedleniem 
różnic w poziomie rozwoju rynków ubezpieczeń zdrowotnych, poziomie dochodów ludności, jak 
również skłonności do ubezpieczenia się w relacji do zakresu świadczeń finansowanych w ra-
mach systemu publicznego.

2. Wpływ prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na funkcjonowanie systemów ochrony 
zdrowia – niektóre problemy

Rola i możliwości rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w danym kraju są głównie 
zdeterminowane podmiotowym i przedmiotowym zakresem ustawowego zabezpieczenia zdro-
wotnego realizowanego najczęściej ze środków publicznych. Z drugiej strony, wpływ prywatnych 
ubezpieczeń na system ochrony zdrowia zależy w znacznym stopniu od dominującej roli, jaką 
pełnią one w tym systemie9. W analizie dotychczasowych wyników badań dotyczących wpływu 
prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na różne aspekty funkcjonowania systemów zdrowotnych 
wskazana jest ostrożność w ich interpretacji, wynikająca z niepowtarzalnego charakteru każde-
go systemu ochrony zdrowia i jego specyficznych uwarunkowań, a także zróżnicowania rynków 
ubezpieczeń zdrowotnych w poszczególnych krajach. W przypadku krajów europejskich wnioski 
z badań przeprowadzonych w omawianym obszarze są stosunkowo ograniczone, częściowo ze 
względu na niewielkie znaczenie ubezpieczeń prywatnych w finansowaniu ochrony zdrowia, a czę-
ściowo ze względu na problemy z dostępem do kompleksowych i porównywalnych danych10.

Jednym z podstawowych aspektów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia powinno być 
zapewnienie sprawiedliwego, z punktu widzenia solidaryzmu społecznego, udziału poszcze-
gólnych uczestników w finansowaniu tego systemu. Oznacza to, że ludzie bogaci powinni mieć 
proporcjonalnie większy udział w finansowaniu ochrony zdrowia niż ludzie biedniejsi. Należy za-
znaczyć, że sprawiedliwy udział w finansowaniu jest tu rozumiany jako sprawiedliwy społecznie 
udział w pokryciu kosztów świadczeń zdrowotnych a nie jako sprawiedliwość w redystrybucji 

8 V. Paris, M. Devaux, L. Wei, op. cit., s. 27.
9 Biorąc pod uwagę rolę, jaką prywatne, dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne pełnią w systemach ochrony 
zdrowia najczęściej dokonuje się podziału na: ubezpieczenia substytucyjne (alternatywne, zastępcze), ubez-
pieczenia komplementarne (uzupełniające) oraz ubezpieczenia suplementarne (wzbogacające, dodatkowe lub 
duplikujące); por. m.in.: J. Wasem, S. Greß, K.G.K. Okma, The Role of Private Health Insurance in Social Health 
Insurance Countries, (w:) R.B. Saltman, R. Busse i J. Figueras (red.), Social Health Insurance Systems in We-
stern Europe, Open University Press, McGraw–Hill House 2004, s. 227; J.P. Weiner, J.C. Famadas, H.R. Waters,
D. Gikic, Managed Care and Private Health Insurance in a Global Context, Journal of Health Politics, Policy and 
Law 2008, nr 33(6), s. 1116; S. Thomson, What Role for Voluntary Health Insurance, (w:) J. Kutzin, Ch. Cashin,
M. Jakab (red.), Implementing Health Financing Reform. Lessons from Countries in Transition, European Obse-
rvatory on Health Systems and Policies, World Health Organization 2010, s. 300–301; J. Suchecka, op. cit., s. 242; 
T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 
2005, s. 213.
10 Por. S. Thomson, E. Mossialos, What are the equity, efficiency, cost containment and choice implications
of private health–care funding in western Europe?, Health Evidence Network Report, WHO Regional Office
for Europe, Copenhagen 2004, s. 10.
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tych świadczeń. W przypadku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze dobro-
wolnym wysokość składki zależy na ogół od poziomu ubezpieczanego ryzyka11 (szacowanego 
indywidualnie lub w odniesieniu do grupy) oraz przewidywanych kosztów świadczeń zdrowot-
nych, zatem nie jest ona powiązana z wysokością dochodów osób ubezpieczonych12. Sugeruje to 
regresywny wpływ na podział obciążeń finansowych, ponieważ ludzie o niskich dochodach pła-
cą proporcjonalnie wyższe składki niż ludzie bogaci. Ponadto, osoby biedniejsze charakteryzują 
się przeciętnie wyższym poziomem ryzyka zachorowalności i śmiertelności niż ludzie bogaci, co 
dodatkowo wpływa na wzrost wysokości składek w tej grupie.

W odniesieniu do krajów europejskich brakuje aktualnych i kompleksowych analiz doty-
czących wpływu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na obciążenie finansowe uczestników 
systemu. Wyniki międzynarodowych badań przeprowadzonych w latach 90. XX wieku13 wskazu-
ją, że prywatne ubezpieczenia zdrowotne o charakterze dominującym (USA) lub obowiązkowym 
(Szwajcaria), obejmujące ochroną większość populacji mają wysoce regresywny wpływ na finan-
sowanie ochrony zdrowia. Ubezpieczenia komplementarne, pokrywające koszty ustawowych 
dopłat, również przyczyniają się do regresywnego obciążenia finansowego uczestników syste-
mu, w szczególności, gdy korzysta z nich znaczna część populacji, a ich nabywcami są przede 
wszystkim ludzie średnio zamożni. W przypadku ubezpieczeń suplementarnych i substytucyj-
nych, nabywanych głównie przez ludzi o wyższych dochodach, odnotowano umiarkowanie 
progresywny wpływ na finansowanie ochrony zdrowia14.

Kolejnym istotnym aspektem funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia jest 
zapewnienie każdemu uczestnikowi dostępu do określonych świadczeń zdrowotnych w sytuacji, 
gdy zaistnieje potrzeba skorzystania z tych świadczeń. Ze względu na problem negatywnej se-
lekcji, zakłady ubezpieczeń oferujące prywatne ubezpieczenia zdrowotne starają się zachęcić do 
zakupu ubezpieczenia osoby o potencjalnie niższym od przeciętnego poziomie ryzyka i równo-
cześnie zniechęcić osoby odznaczające się wyższym ryzykiem. W tym celu mogą stosować różne 
instrumenty służące ograniczeniu ryzyka, w tym m.in. wyłączenia z zakresu ochrony uprzednio 
istniejących schorzeń, limity wieku ubezpieczonych, świadczenie krótkoterminowej ochrony, czy 
zastosowanie udziału własnego. Działania takie powodują, że niektórzy ludzie nie mają możliwo-
ści skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ogóle lub w przystępniej dla nich cenie. Problem 
ten dotyczy w szczególności osób starszych, o złym stanie zdrowia, niepełnosprawnych, a także 
osób o niskich dochodach. W krajach, gdzie prywatne ubezpieczenia zdrowotne mają charak-
ter obowiązkowy istnieją na ogół odpowiednie przepisy dotyczące funkcjonowania tego rynku 
(brak możliwości odmowy ubezpieczenia, brak oceny ryzyka, system wyrównujący ryzyko), co 
ma na celu przeciwdziałanie negatywnej selekcji i zapewnienie powszechnego dostępu ludności 

11 W przypadku zastosowania zasady community rating wysokość składki jest kalkulowana w oparciu o przewi-
dywane koszty świadczeń zdrowotnych dla danej wspólnoty ryzyka i jest ona jednakowa dla wszystkich ubez-
pieczonych, niezależnie od wieku i innych uwarunkowań ryzyka; por. S. Folland, A.C. Goodman, M. Stano, The 
economics of health and health care, Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey 2007, s. 227–228;
J. Owoc, Ubezpieczenia zdrowotne – szanse i zagrożenia, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2009, nr 2, s. 103.
12 W krajach Unii Europejskiej jedynym przykładem dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, w których składka 
uwzględnia poziom dochodów są grupowe ubezpieczenia zdrowotne prowadzone przez towarzystwa ubezpie-
czeń wzajemnych we Francji; S. Thomson, E. Mossialos, Private …, s. 103.
13 A. Wagstaff i in., Equity in the finance of health care: some further international comparisons, Journal of He-
alth Economics 1999, nr 18 (3), s. 263–290; E. van Doorslaer i in., The redistributive effect of health care finance 
in twelve OECD countries, Journal of Health Economics 1999, nr 18 (3), s. 291–313, za: S. Thomson, E. Mossialos, 
Private..., s. 103.
14 Szerzej: S. Thomson, E. Mossialos, Private…, s. 103.
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do świadczeń zdrowotnych. W odniesieniu do ubezpieczeń dobrowolnych o charakterze substy-
tucyjnym, które stanowią jedyne lub główne źródło finansowania ochrony zdrowia niektórych 
grup ludności, również stosuje się specjalne regulacje prawne mające na celu ograniczenie fi-
nansowych barier dostępu, np. wymóg świadczenia dożywotniej ochrony ubezpieczeniowej, czy 
ustawowo regulowany minimalny zakres świadczeń przysługujący osobom starszym za określo-
ną wysokości składki15. 

Funkcjonowanie ubezpieczeń komplementarnych, pokrywających ustawowe dopłaty do świad-
czeń refundowanych w ramach pakietu publicznego, może stwarzać finansowe bariery dostępu 
do ochrony zdrowia, w szczególności dla osób, których poziom dochodu nieznacznie przekracza 
próg umożliwiający zwolnienie z dopłat. Równocześnie, osoby posiadające ubezpieczenia komple-
mentarne są bardziej skłonne do częstego korzystania z wizyt lekarskich niż osoby nie posiadające 
dodatkowej ochrony, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu kosztów dla całego systemu16. 

Z kolei ubezpieczenia o charakterze suplementarnym zwiększają nierówności w dostępie do 
ochrony zdrowia zwłaszcza, gdy pozwalają na ominięcie kolejek osób oczekujących na świad-
czenia finansowane ze środków publicznych. Ponadto, funkcjonowanie tych ubezpieczeń może 
zakłócać alokację publicznych zasobów ochrony zdrowia w szczególności, gdy świadczeniodawcy 
świadczą równocześnie usługi finansowane ze środków publicznych i prywatnych, ich wydajność 
jest ograniczona, a ubezpieczenia prywatne stwarzają bodźce do lepszego traktowania pacjen-
tów prywatnych. Przykładowo, w Irlandii osoby posiadające ubezpieczenie prywatne mogą 
korzystać z wydzielonych, prywatnych łóżek w publicznych szpitalach. Badania przeprowadzone 
w tym kraju pokazały, że korzystanie ze wszystkich rodzajów leczenia szpitalnego przez prywat-
nych pacjentów wzrastało w szybszym tempie w porównaniu do świadczeń wykorzystywanych 
przez pacjentów publicznych17.

Istotną zaletą funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jest zwiększenie możli-
wości wyboru dla ubezpieczonych, jednak w praktyce nie zawsze przynosi to wyłącznie korzystne 
rezultaty. Osoby posiadające ubezpieczenia prywatne mają możliwość wyboru miejsca leczenia 
(placówki medycznej), lekarza prowadzącego, sposobu leczenia, w zależności od wybranego za-
kresu ochrony ubezpieczeniowej. W krajach europejskich zakłady ubezpieczeń oferują zazwyczaj 
bardzo szeroką ofertę pakietów ubezpieczeń zdrowotnych. Teoretycznie, sytuacja taka pozwala 
ubezpieczonym na dopasowanie zakresu ochrony do ich indywidualnych potrzeb. Należy jednak 
zaznaczyć, że w praktyce klienci najczęściej nie posiadają wystarczającej wiedzy o produktach 
ubezpieczeniowych i mają trudności z porównaniem szerokiej gamy pakietów ubezpieczeń zdro-
wotnych, zwłaszcza gdy ubezpieczyciele w różny sposób definiują pojęcia stosowane do opisu 
zakresu świadczonej ochrony ubezpieczeniowej. Brak zrozumiałej informacji odnośnie zakresu, 
warunków i ceny ubezpieczenia powoduje, że część klientów nabywa ochronę nieadekwatną do 
swoich potrzeb18.

Jak już wcześniej wspomniano, prywatne ubezpieczenia zdrowotne pozwalają również na 
uzyskanie dodatkowych przychodów dla sektora zdrowotnego. Z drugiej strony, działalność w za-
kresie ubezpieczeń prywatnych charakteryzuje się wyższym poziomem kosztów w porównaniu 
do publicznych systemów ochrony zdrowia. Do pewnego stopnia jest to efektem stosunkowo 
mniejszej skali działalności, co powoduje rozłożenie kosztów świadczeń zdrowotnych na mniej-

15 S. Thomson, E. Mossialos, What are the equity…, s. 11.
16 Por. J. Owoc, op. cit., s. 103.
17 S. Thomson, E. Mossialos, What are the equity…, s. 12.
18 Ibidem, s. 14.
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szą wspólnotę ubezpieczonych. Wysokie koszty administracyjne ubezpieczycieli prywatnych 
wynikają jednak głównie z konieczności poniesienia wydatków w obszarze działalności tech-
niczno–ubezpieczeniowej, związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego, kalkulacją składek, 
konstrukcją produktów ubezpieczeniowych, procesem likwidacji szkód oraz ewentualnym za-
stosowaniem reasekuracji. Ponadto, zakłady ubezpieczeń ponoszą koszty reklamy, marketingu, 
dystrybucji, jak również oczekuje się od nich wypracowania zysku (lub nadwyżki). Z danych 
OECD wynika, że w przypadku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych koszty administracyjne 
stanowią zwykle 10–25% przychodów ze składek, podczas gdy koszty administracyjne publicz-
nych systemów zdrowotnych na ogół nie przekraczają 10%19. Warto też dodać, że w krajach 
Europy Zachodniej, gdzie rynki prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych są stosunkowo dobrze 
rozwinięte, zakłady ubezpieczeń nie mają wystarczających bodźców do zwiększenia dyscypliny 
w obszarze ponoszonych kosztów. Konkurencja między ubezpieczycielami oferującymi prywat-
ne ubezpieczenia zdrowotne opiera się najczęściej na odpowiedniej selekcji ryzyka a większość 
prób ograniczenia poziomu kosztów dotyczy strony popytowej20.

Podsumowanie
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne jako dodatkowa, dobrowolna metoda finansowania ochro-

ny zdrowia mogą mieć korzystny wpływ na funkcjonowanie systemów zdrowotnych, głownie 
poprzez zapewnienie dodatkowych przychodów, ułatwienie dostępu do świadczeń zdrowot-
nych, czy zwiększenie możliwości wyboru dla pacjentów. Aby jednak możliwe było osiągnięcie 
wymienionych korzyści, rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wymaga odpowiedniej re-
gulacji w celu przeciwdziałania skutkom asymetrii informacji oraz dla zapewnienia uczestnikom 
systemu dostępu do świadczeń zdrowotnych i ochrony interesów konsumenckich.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, prywatne ubezpieczenia zdrowotne najczęściej nie 
mają w krajach europejskich znaczącego udziału w finansowaniu ochrony zdrowia. Wielkość 
rynku ubezpieczeń zdrowotnych w danym kraju oraz jego potencjał rozwojowy są głównie, choć 
nie wyłącznie, zdeterminowane przez zakres obowiązkowego zabezpieczenia zdrowotnego fi-
nansowanego ze środków publicznych. Biorąc po uwagę konieczność wzrostu zaangażowania 
prywatnych źródeł finansowania świadczeń zdrowotnych, można jednak oczekiwać, że również 
udział prywatnych ubezpieczeń będzie się zwiększał.

Dotychczasowe doświadczenia krajów europejskich pokazują, że zastosowanie prywatnych 
ubezpieczeń zdrowotnych, oczywiście w zależności od ich roli i rozmiarów rynku, może również 
w niekorzystny sposób wpływać na prawidłowe funkcjonowanie systemów zdrowotnych. Moż-
na tu wymienić następujące zagrożenia związane z funkcjonowaniem prywatnych ubezpieczeń 
zdrowotnych:

w przypadku ubezpieczeń substytucyjnych – umożliwienie określonym grupom ludności re-� 
zygnacji z uczestnictwa w systemie publicznym powoduje wzrost przeciętnego poziomu za-
chorowalności w populacji objętej finansowaniem publicznym, co przy równoczesnej utra-
cie części przychodów ze składek może zagrażać długoterminowej stabilności finansowej 
systemu publicznego;
ubezpieczenia komplementarne, pokrywające ustawowe dopłaty do świadczeń finansowa-� 
nych w ramach pakietu ustawowego, prowadzą do zwiększenia nierówności w dostępie do 
ochrony zdrowia, ze względu na możliwości finansowe pacjentów;

19 S. Thomson, E. Mossialos, Private…, s. 64.
20 Szerzej: S. Thomson, E. Mossialos, What are the equity…, s. 13.
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ubezpieczenia suplementarne również zwiększają nierówności w dostępie do świadczeń � 
zdrowotnych, a także zakłócają alokację zasobów publicznych w przypadku, gdy nie ma wy-
raźnie określonej granicy między zakresem świadczeń finansowanych publicznie i prywat-
nie, realizowanych przez danego świadczeniodawcę;
zastosowanie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zwiększa możliwości wyboru dla ubez-� 
pieczonych, jednak przy braku zrozumiałej informacji odnośnie zakresu ochrony, ceny i wa-
runków ubezpieczenia część klientów nabywa ochronę nieadekwatną do swoich potrzeb;
działalność w zakresie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych generuje wyższe koszty ad-� 
ministracyjne w porównaniu do systemów finansowanych publicznie; dodatkowo brakuje 
bodźców zachęcających ubezpieczycieli do większej dyscypliny kosztowej.

W odniesieniu do Polski oraz innych krajów Europy Środkowo–Wschodniej powyższe wnioski 
powinny być uwzględnione w pracach nad dalszym rozwojem rynków prywatnych ubezpie-
czeń zdrowotnych. W projektowaniu odpowiednich regulacji dotyczących funkcjonowania 
ubezpieczeń prywatnych, kluczowym aspektem jest zdefiniowanie relacji pomiędzy tymi ubez-
pieczeniami a ustawowym zabezpieczeniem zdrowotnym, przy uwzględnieniu specyficznych 
uwarunkowań danego kraju. Istotne są również obowiązki informacyjne spoczywające na zakła-
dach ubezpieczeń, które powinny wpływać na większą przejrzystość i ułatwiać porównywalność 
oferowanych produktów, a także regulacje określające granice między prywatnym i publicznym 
sektorem ochrony zdrowia.

Dr Marta Borda, Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Summary of the ar� cle

Selected aspects of private health insurance in the European countries

In the most European countries private health insurance does not play a significant role
in health care financing. However, taking into account an increasing demand for health care 
services and insufficient cover provided by public health care, private health insurance is 
expected to become more considerable. Private health insurance may offer potential advantages 
over public systems in terms of more effective allocation of health care resources, faster access 
to health care services, wider consumers’ choice and improved quality of benefits provided. 
On the other hand, if the market of health insurance is not regulated properly, it can have 
a negative influence on the health care system and its participants.

The purpose of the paper is to present the selected aspects of private health insurance 
application in the European countries. Firstly, the contribution of private health insurance 
to health care financing in the European countries is analysed. Next, the results of research 
concerning the impact of private health insurance on the health care systems are discussed.
The considered aspects include the following: equity in health care funding, access to health 
care, consumer choice and the level of administrative costs.
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Aldona Wnęk, Katarzyna Policha

Błąd medyczny – nowy reżim odpowiedzialności odszkodowawczej; 
nowe zasady ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku 
zdarzeń medycznych

Wprowadzenie
W dniu 28 kwietnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczni-

ku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych1; wejdzie ona w życie z dniem 
1 stycznia 2012 r. Ustawa ta stanowi przełom w regulacjach dotyczących odpowiedzialności za 
tzw. „błędy medyczne”. Dlatego też – jednakże w ograniczonych ramach niniejszego artykułu – 
warto przybliżyć nowe regulacje oraz podjąć próbę ich pierwszej oceny.

W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta2 (da-
lej: ustawa) wprowadzono blok regulacji dotyczących zasad i trybu ustalania odszkodowania 
i zadośćuczynienia w przypadku tzw. zdarzeń medycznych (które to czynności powierzono 
Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych). Mają one stanowić – 
w zamierzeniu – alternatywny do sądowego tryb dochodzenia roszczeń. 

 
Dotychczas, w określonych prawem okolicznościach, na podmioty stosunków cywilnoprawnych 

nałożony zostaje obowiązek naprawienia szkody doznanej przez poszkodowanego. Odpowie-
dzialność odszkodowawcza przejawia się w postaci stosunku zobowiązaniowego łączącego 
poszkodowanego (wierzyciel) z podmiotem, któremu zostanie przypisana odpowiedzialność 
(dłużnik), a przedmiotem zobowiązania jest świadczenie odszkodowawcze. Prawo uzależnia to 
nałożenie obowiązku naprawienia szkody od zaistnienia następujących przesłanek:

zdarzenie, z którym na określonych zasadach normy prawne wiążą obowiązek naprawienia � 
szkody przez dłużnika;
szkoda;� 
związek przyczynowy, pozwalający ustalić, że zdarzenie jest przyczyną szkody (następstwo).� 

1 Dz. U. nr 113, poz. 660.
2 Dz. U. z 2009 r., nr 52, poz. 417, z późn. zm.
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Tymczasem nowe przepisy z jednej strony zachowują niektóre elementy charakterystyczne dla 
ww. modelu, z drugiej jednak wprowadzają rozwiązania szczególne, przejawiające się w ograni-
czeniu:

zakresu zdarzenia (szkody) – art. 67a;� 
terminu dochodzenia roszczeń – art. 67c ust. 2;� 
wysokości świadczenia – art. 67k ust. 7;� 
możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej – art. 67k ust. 9.� 

Konstrukcja opiera się na dwóch podstawach:
poddanie orzekania o tzw. zdarzeniu medycznym Wojewódzkim Komisjom do Spraw Orze-� 
kania o Zdarzeniach Medycznych (zwana dalej „Komisją” lub „Wojewódzką Komisją”);
wypłata świadczenia z ubezpieczenia (odpowiedzialności cywilnej) placówki medycznej � 
udzielającej świadczenia zdrowotnego (szpitala). 

1. Zdarzenie medyczne
Kluczowym pojęciem, wokół którego skonstruowano nowe przepisy, jest pojęcie zdarzenia 

medycznego. Zdarzeniem medycznym może być zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem 
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo jego śmierć, będąca na-
stępstwem niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe 
leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, leczenia – w tym 
wykonania zabiegu operacyjnego, zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Jak wynika z ww. przepisu zakres przedmiotowy zdarzenia medycznego jest sformułowany 
ogólnie, co – przy braku szczegółowych kryteriów – pozostawia pole dla każdorazowej oceny 
przesłanek przez Komisję, która będzie kształtować de casu ad casum wykładnię przepisów.

Z punktu widzenia powyższych przesłanek definicja zdarzenia medycznego zawiera zarówno:
określenie samego zdarzenia, z którym związany jest obowiązek naprawienia szkody (zaka-� 
żenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstroju 
zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będąca następstwem niezgodnej z aktualną wiedzą 
medyczną diagnozy);
jak i�  określenie zakresu szkody – majątkowej lub niemajątkowej – tj. determinuje skutek 
zdarzenia (niewłaściwe leczenie albo opóźnienie właściwego leczenia, przyczyniające się do 
rozwoju choroby, leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, zastosowania produktu 
leczniczego lub wyrobu medycznego).

Dodatkowym ograniczeniem jest zastrzeżenie, że chodzi o zdarzenia medyczne będące na-
stępstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu, w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej3.

W dotychczasowym stanie prawnym – przed dokonaną nowelizacją – zgodnie z art. 4 ust. 
1 ustawy, w przypadku zawinionego naruszenia praw pacjenta (a takim jest m.in. prawo do 
świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej) sąd mógł wyłącznie 
przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za do-

3 Chodzi zatem o przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczni-
czą w rodzaju świadczenia szpitalnego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno-
ści leczniczej, Dz. U. nr 112, poz. 654.
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znaną krzywdę na podstawie art. 448 k.c., który to przepis pozwala dochodzić zadośćuczynienia 
za naruszenie dobra osobistego4. Stąd też odwołanie się w ww. przepisie art. 4 ust. 1 do art. 448 
k.c. przesądza, że zawinione naruszenie praw pacjenta oznacza w istocie naruszenie dóbr osobi-
stych pacjenta. Z dniem 3 sierpnia 2008 r. dodano w art. 446 k.c. § 4 pozwalający na przyznanie 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę również rodzinie poszkodowanego, który zmarł w wyniku 
uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia5.

Nowa konstrukcja oparta na pojęciu zdarzenia medycznego zbliżona jest do odpowiedzialno-
ści na zasadzie ryzyka.

Punktem wyjścia jest zwiększone niebezpieczeństwo, jakie rodzi udzielanie w szpitalu świad-
czeń zdrowotnych, uzasadnia obiektywizację odpowiedzialności odszkodowawczej i określenie 
obowiązku naprawienia szkody w sposób szczególny, z założenia stwarzający silniejszą ochronę 
poszkodowanego przy dochodzeniu odszkodowania. Ochrona dotyczy zatem także sytuacji, gdy 
doszło do powstania szkody (uszczerbku), mimo że szpital nie dopuścił się zachowań sprzecz-
nych z prawem i działał z zachowaniem należytej staranności.

Należy zauważyć, że brak jest jednak wystarczającego uzasadnienia dla odejścia od kodeksowych 
zasad prawa odszkodowawczego. Należy postulować o jednolitość sytemu prawa odszkodo-
wawczego – przepisy szczególne powinny regulować tylko tę materie, która stanowi wyraźne 
odstępstwo (np. wskazanie zdarzeń, z którymi związany jest obowiązek odszkodowawczy).

2. Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Nowe przepisy powierzają rozpatrywanie spraw Wojewódzkim Komisjom. Przepisy określają 

tryb powoływania i organizację Komisji. 
W skład Wojewódzkiej Komisji wchodzi 16 członków, spełniających określone w ustawie kry-

teria i wymogi: 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub 
równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co 
najmniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych oraz 8 
członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk 
prawnych, którzy przez okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze 
stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk 
prawnych – którzy posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw pu-
blicznych6.

4 Art. 448 k.c.: „W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało 
naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie 
zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków 
potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się”.
5 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 116, 
poz. 731.
6 Członkiem Wojewódzkiej Komisji nie może być osoba prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo 
zawodowej oraz osoba, wobec której prawomocnie orzeczono środek karny w postaci zakazu zajmowania okre-
ślonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką 
nad nimi. Spośród członków Wojewódzkiej Komisji 14 członków powołuje wojewoda, przy czym 4 członków 
stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy den-
tystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa, 
4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorząd zawodowy adwokatu-
ry oraz samorząd radców prawnych, mających siedzibę na terenie województwa, 6 członków stanowią osoby 
powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa
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Wojewódzkie Komisje orzekają w składzie 4–osobowym. Skład orzekający jest wyznaczany 
przez przewodniczącego wojewódzkiej komisji według kolejności wpływu wniosków o ustale-
nie zdarzenia medycznego z alfabetycznej listy członków wojewódzkiej komisji, przy czym 2 
członków składu orzekającego posiada co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub 
równorzędny w dziedzinie nauk medycznych i wykonują zawód medyczny przez okres co naj-
mniej 5 lat albo posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych, a 2 członków 
składu orzekającego – posiada co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie 
nauk prawnych i przez okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze 
stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk 
prawnych. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko w przypadku wyłączenia człon-
ka komisji od udziału w postępowaniu w przypadkach wskazanych w ustawie. Pracami składu 
orzekającego kieruje przewodniczący. Termin pierwszego posiedzenia składu orzekającego oraz 
jego przewodniczącego wyznacza przewodniczący wojewódzkiej komisji.

Członkowie składu orzekającego, ich małżonkowie, zstępni i wstępni w linii prostej nie 
mogą być właścicielami, osobami zatrudnionymi lub współpracującymi z podmiotem leczni-
czym prowadzącym szpital lub z ubezpieczycielem oraz członkami organów tego podmiotu lub 
ubezpieczyciela, członkami organów oraz osobami zatrudnionymi w podmiocie tworzącym w ro-
zumieniu przepisów o działalności leczniczej7, jeżeli podmiot ten utworzył podmiot leczniczy 
niebędący przedsiębiorcą, który prowadzi szpital, posiadaczami akcji lub udziałów przedstawia-
jących więcej niż 10 % kapitału zakładowego w spółkach handlowych będących podmiotami 
leczniczymi prowadzącymi szpital oraz ubezpieczyciela.

Członek składu orzekającego podlega wyłączeniu w postępowaniu w sprawach, w których 
jest podmiotem składającym wniosek lub pozostaje z tym podmiotem w takim stosunku praw-
nym, że wynik postępowania przed Wojewódzką Komisją ma wpływ na jego prawa i obowiązki, 

na rzecz praw pacjenta; natomiast po jednym członku powołuje minister właściwy do spraw zdrowia i Rzecznik 
Praw Pacjenta. Podmioty uprawnione zgłaszają, a minister właściwy do spraw zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta 
powołują kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji 
Wojewódzkiej Komisji, a w przypadku odwołania (lub śmierci) członka Wojewódzkiej Komisji przed upływem ka-
dencji – w terminie wyznaczonym przez wojewodę. Kadencja Wojewódzkiej Komisji wynosi 6 lat. W przypadku, 
gdy członek Wojewódzkiej Komisji zostanie odwołany przed upływem kadencji, kadencja członka powołanego na 
jego miejsce upływa z dniem upływu kadencji Wojewódzkiej Komisji (zasada ta ma odpowiednie zastosowanie 
w przypadku śmierci członka Wojewódzkiej Komisji). Członka Wojewódzkiej Komisji odwołuje, przed upływem ka-
dencji, organ, który go powołał, w przypadku złożenia rezygnacji ze stanowiska, choroby trwale uniemożliwiającej 
wykonywanie powierzonych zadań, zaistnienia okoliczności polegających na powstaniu stosunku własności, za-
trudnienia lub współpracy z podmiotem leczniczym prowadzącym szpital lub z ubezpieczycielem oraz powstaniu 
stosunku członkostwa w organach tego podmiotu lub ubezpieczyciela, niezłożenia oświadczenia o braku konfliktu 
interesów, zaistnienia okoliczności polegających na prawomocnym skazaniu, ukaraniu lub orzeczeniu środka kar-
nego w przypadkach przewidzianych w ustawie, uchylania się od wykonywania obowiązków członka Wojewódz-
kiej Komisji albo ich nieprawidłowego wykonywania. O powołaniu na członka Wojewódzkiej Komisji oraz o ter-
minach jej posiedzeń informuje się pracodawcę tej osoby. Pracami Wojewódzkiej Komisji kieruje przewodniczący 
wybrany spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 
jej członków, w głosowaniu tajnym. Termin pierwszego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji wyznacza wojewo-
da. Pierwszemu posiedzeniu, do czasu wyboru przewodniczącego, przewodniczy członek Wojewódzkiej Komisji 
wyznaczony przez wojewodę. Wojewódzka Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, 
przy czym uchwały Wojewódzkiej Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi 
inaczej; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Członek Wojewódzkiej Komisji nie 
może wstrzymać się od głosu. Wojewódzka Komisja działa na posiedzeniach, które są protokołowane.
7 Chodzi o podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej albo jednostki budżetowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej.
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pozostaje z podmiotem składającym wniosek w takim stosunku osobistym, że wywołuje to wąt-
pliwości co do jego bezstronności, podmiotem składającym wniosek jest jego małżonek, krewny 
lub powinowaty w linii prostej, krewny boczny do czwartego stopnia i powinowaty boczny do 
drugiego stopnia, podmiot składający wniosek jest związany z nim z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli, był lub jest pełnomocnikiem albo przedstawicielem ustawowym podmiotu 
składającego wniosek8.

Działalność Wojewódzkiej Komisji jest finansowana z budżetu państwa, z części pozostającej 
w dyspozycji właściwego wojewody9.

3. Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego
Postępowanie przed Komisją wszczyna się na wniosek10. W przypadku zakażenia, uszkodzenia 

ciała lub rozstroju zdrowia – pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wystąpić z wnio-
skiem o ustalenie zdarzenia medycznego, natomiast w przypadku śmierci – wniosek o ustalenie 
zdarzenia medycznego mogą złożyć spadkobiercy pacjenta. 

Pacjentem, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy, jest osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń 
zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny. Pacjentem nie jest natomiast 
osoba, która uczestniczy w eksperymencie medycznym oraz w badaniach klinicznych.

Zwraca tu uwagę zawężenie wyłącznie do spadkobierców kręgu osób uprawnionych do złożenia 
wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego w tym drugim przypadku. Powstaje tu w szczegól-
ności sprzeczność z art. 446 § 3 i 4 k.c. Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli wskutek uszkodzenia 
ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, sąd może przyznać 
najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci 
nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej, ponadto sąd może także przyznać najbliż-
szym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego 
za doznaną krzywdę. Krąg osób jest ograniczony do członków rodziny, zatem – jak należy sądzić 

8 Powody wyłączenia członka składu orzekającego trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki 
lub kurateli. Przed powołaniem do składu orzekającego członkowie Wojewódzkiej Komisji składają oświadczenie 
o braku ww. okoliczności, tzw. oświadczenie o braku konfliktu interesów (minister właściwy ds. zdrowia określa 
wzór tego oświadczenia). Członkowie Wojewódzkiej Komisji są obowiązani do zachowania w tajemnicy uzyska-
nych w toku postępowania przed komisją informacji dotyczących pacjenta, w tym także po ustaniu członkostwa 
w Komisji. Przepisy te stosuje się także do osób niebędących członkami Wojewódzkiej Komisji, którym Komisja 
zleciła przygotowanie opinii.
9 Członkom składu orzekającego przysługuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 430 zł za udział 
w posiedzeniu, zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących 
wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza gra-
nicami kraju oraz zwolnienie od pracy w dniu posiedzenia komisji, bez zachowania prawa do wynagrodzenia. 
Kwota wynagrodzenia podlega waloryzacji z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej, przyjętego w ustawie budżetowej. Wysokość wynagrodzenia ustala właściwy 
wojewoda.
10 Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych zawiesza się jednak 
w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzial-
ności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo. 
Postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem pra-
womocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie 
cywilne w tej sprawie. W razie zakończenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby 
wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, postępowanie przed Wo-
jewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych podejmuje się z urzędu.
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– obejmuje nie tylko małżonka i dzieci zmarłego, ale także innych członków jego rodziny, a więc 
krewnych, powinowatych lub osoby niepowiązane formalnymi stosunkami prawno–rodzinnymi 
(np. konkubent, jego dziecko), jeżeli zmarły pozostawał z nimi faktycznie w szczególnej bliskości 
powodowanej bardzo silną więzią uczuciową11.

Natomiast w postępowaniu o ustalenie zdarzenia medycznego będą to spadkobiercy, a więc 
osoby, którymi zwykle są, ale nie muszą być, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Takie roz-
wiązanie jest kolejnym wyjątkiem od powszechnie obowiązujących zasad kompensacji szkód 
(kodeks cywilny nie uzależnia roszczeń tzw. pośrednio poszkodowanych od bycia spadkobiercą), 
zaburza kodeksową siatkę pojęciową, pogłębiając zróżnicowanie obu szeroko rozumianych try-
bów dochodzenia roszczeń także poprzez odmienne wskazania podmiotów uprawnionych.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego składa się do Wojewódzkiej Komisji do Spraw 
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala. Wniosek wnosi 
się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, 
uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie 
może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszko-
dzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta12.

Powyższy przepis jest kolejnym przykładem odmienności nowego reżimu w stosunku do zasad 
ogólnych. W tym przypadku zwraca uwagę uregulowanie odmienne niż art. 4421 k.c. Zgod-
nie z tym przepisem – co do zasady – roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem 
niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany do-
wiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może 
być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W razie 
wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 
lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do 
jej naprawienia. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie 
może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Wniosek zawiera dane wskazane w ustawie, w szczególności uzasadnienie zawierające 
uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, roz-
strój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej, wskazanie, czy 
przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, 
propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia (nie wyższą jednak niż określona w art. 
67k ust. 7 ustawy). Do wniosku dołącza się dowody uprawdopodabniające okoliczności wska-
zane we wniosku, potwierdzenie uiszczenia wymaganej opłaty, postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku (w przypadku śmierci pacjenta) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania po-
zostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.

Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł13. Niższe koszty w porównaniu z koszta-
mi sądowymi, przy jednoczesnym odformalizowaniu postępowania, mogą zachęcać pacjentów 

11 Obejmie on także członków zastępczej rodziny, na przykład wnuka zmarłego, który był przez dziadka wycho-
wywany (por. wyrok SN z dnia 5 sierpnia 1970 r., II CR 313/70, OSN 1971, nr 3, poz. 56).
12 Złożenie wniosku, w wyniku którego Wojewódzka Komisja wydała orzeczenie o zdarzeniu medycznym, przery-
wa bieg terminu przedawnienia roszczeń określony w przepisach kodeksu cywilnego wynikający ze zdarzeń ob-
jętych wnioskiem. W przypadku śmierci pacjenta termin roczny nie biegnie do dnia zakończenia postępowania 
spadkowego.
13 Opłata podlega zaliczeniu na poczet kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją. Opłatę uiszcza się na 
rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego. Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany 
bez rozpatrzenia podmiotowi składającemu wniosek.
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do zgłaszania roszczeń. Powstaje pytanie, czy w ten sposób zostanie osiągnięty cel regulacji 
polegający na znaczącym skróceniu czasu oczekiwania na orzeczenia w sprawach dotyczących 
niepożądanych zdarzeń medycznych. Szybkość postępowań będzie zależała od liczby spraw 
wpływających do Komisji. W drobnych sprawach, biorąc pod uwagę właśnie niskie koszty, pa-
cjenci mogą często występować o odszkodowanie w tym trybie.

Przewidziany w ustawie termin postępowania prawdopodobnie będzie mógł być dotrzymany 
jedynie na początku funkcjonowania nowego rozwiązania. Przy znacznym wpływie spraw fakt, 
że Komisje orzekają w składzie wieloosobowym, może okazać się znacznym utrudnieniem wo-
bec braku możliwości zebrania wszystkich członków na posiedzeniu. Ze względu na miesięczny 
termin przysługujący szpitalowi i ubezpieczycielowi na ustosunkowanie się do wniosku pacjenta 
o ustalenie zdarzenia medycznego (Komisja nie orzeka o rozmiarze szkody, ani wysokości należ-
nego świadczenia) termin przysługujący Komisji na rozpatrzenie wniosku, zbadanie sprawy oraz 
wydanie orzeczenia wynosi cztery miesiące. Jednak postępowania będą spowolnione, ponieważ 
Komisje Wojewódzkie muszą przeprowadzać pełne postępowanie dowodowe. Zakres pracy Ko-
misji nie będzie się więc różnił od postępowania sądowego. Jej członkowie będą musieli orzec, 
że pacjent został poszkodowany wskutek naruszenia procedur medycznych. W tym celu Komisja 
będzie musiała posiłkować się opiniami biegłych. Tymczasem brak biegłych jest obecnie naj-
większą bolączką postępowań sądowych, ponieważ brakuje specjalistów z zakresu niektórych 
specjalizacji medycznych i czas oczekiwania na ich opinie jest długi (kilka, a nawet kilkanaście 
miesięcy). Brak jest przy tym sankcji za niedotrzymanie terminu postępowania; brak jest roz-
wiązań, które by pozwalały skutecznie zdyscyplinować samą Komisję, czy też biegłych. Pozostają 
zwykłe narzędzia, którymi już dziś dysponują sądy powszechne, a które nie są skuteczne – wyro-
ki w sprawach medycznych zapadają zwykle dopiero po kilku latach.

Kompletny i należycie opłacony wniosek Komisja przekazuje niezwłocznie kierownikowi 
podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek, oraz 
ubezpieczycielowi, z którym podmiot leczniczy prowadzący szpital zawarł umowę ubezpiecze-
nia określoną w przepisach o działalności leczniczej. Kierownik tego podmiotu i ubezpieczyciel 
przedstawiają stanowisko w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dowodami na 
poparcie swojego stanowiska. Nieprzedstawienie stanowiska jest równoznaczne z akceptacją 
wniosku w zakresie dotyczącym okoliczności w nim wskazanych oraz proponowanej wysokości 
odszkodowania i zadośćuczynienia.

Powyższe rozwiązanie dotyczące obowiązku przedstawienia przez ubezpieczyciela stano-
wiska w wyznaczonym terminie oraz konsekwencje jego braku w sposób istotny modyfikują
zasady ogólne. Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ponosi podmiot składający wniosek (w przypadku orzeczenia 
o braku zdarzenia medycznego), podmiot leczniczy prowadzący szpital (w przypadku orzeczenia o zdarzeniu 
medycznym) oraz ubezpieczyciel (w przypadku, gdy nie przedstawi w wyznaczonym terminie propozycji odszko-
dowania lub zadośćuczynienia). Wysokość kosztów postępowania Wojewódzka Komisja ustala w orzeczeniu. 
Kwotę stanowiącą równowartość kosztów uiszcza się na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego. Koszty 
postępowania przed Wojewódzką Komisją stanowią – poza ww. opłatą w wysokości 200 zł – zwrot kosztów 
podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez Wojewódzką Komisję oraz 
wynagrodzenie za sporządzenie opinii. Wpływy z kosztów stanowią dochód budżetu państwa. Wydatki związa-
ne z doręczaniem wezwań i innych pism Wojewódzkiej Komisji oraz ze zwrotem opłat nie obciążają podmiotu 
składającego wniosek, podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciela. Minister właściwy do 
spraw zdrowia został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, zryczałtowanej wysokości poszcze-
gólnych kosztów w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją.
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obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycie-
li Komunikacyjnych14 zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od 
dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W przypad-
ku, gdyby wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie 
wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyja-
śnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia 
zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wy-
sokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W ww. 
terminie zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności 
zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie za-
jęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną 
część odszkodowania.

Zgodnie z ustawą podmiot składający wniosek może go wycofać do dnia wydania orzeczenia 
w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy15 (por. niżej).

4. Tryb, zasady i przebieg postępowania przed Wojewódzką Komisją
Celem postępowania przed Wojewódzką Komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego na-

stępstwem była szkoda (majątkowa lub niemajątkowa), stanowiło zdarzenie medyczne. 
Po przeprowadzeniu postępowania Komisja wydaje, w formie pisemnej, orzeczenie o zdarze-

niu medycznym albo jego braku, wraz z uzasadnieniem, nie później niż w terminie 4 miesięcy 
od dnia złożenia wniosku16. W terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia sporządza się jego 
uzasadnienie. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się podmiotowi składającemu wniosek, 
kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi – nie później 
niż w terminie 7 dni od dnia upływu 7–dniowego terminu do sporządzenia uzasadnienia.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem podmiotowi składają-
cemu wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi 
przysługuje prawo złożenia do Wojewódzkiej Komisji umotywowanego wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Komisja rozpatruje w terminie 
30 dni od dnia jego otrzymania17. Wojewódzka Komisja zawiadamia podmioty uprawnione do 
złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o bezskutecznym upływie ww. 14–dniowego 
terminu do złożenia takiego wniosku.

Podmiot składający wniosek, podmiot leczniczy prowadzący szpital oraz ubezpieczyciel mogą, 
w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu 14–dniowego terminu do złożenia wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy albo otrzymania orzeczenia wydanego w wyniku wniosku o po-

14 Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
15 Wówczas Wojewódzka Komisja umarza postępowanie w sprawie wniosku także w przypadku śmierci podmio-
tu składającego wniosek oraz cofnięcia pełnomocnictwa udzielonego spadkobiercy do reprezentowania pozo-
stałych spadkobierców. 
16 Orzeczenie zapada większością co najmniej 3/4 głosów w obecności wszystkich członków składu orzekającego. 
Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji sporządzone w dwóch egzemplarzach podpisuje cały skład orzekający. Czło-
nek składu orzekającego, który w głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne i jest 
obowiązany uzasadnić je na piśmie w terminie umożliwiającym sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w ter-
minie 7 dni od dnia wydania orzeczenia. Przewodniczący składu orzekającego na posiedzeniu Wojewódzkiej 
Komisji, na którym wydano orzeczenie, ogłasza jego treść, przytaczając główne motywy rozstrzygnięcia.
17 W rozpatrywaniu tego wniosku nie może uczestniczyć członek składu orzekającego, który brał udział w wyda-
niu zaskarżonego orzeczenia.
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nowne rozpatrzenie sprawy, wnieść skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia 
Wojewódzkiej Komisji. Skargę można oprzeć wyłącznie na naruszeniu przepisów dotyczących 
postępowania przed Komisją. W sprawie skargi orzeka, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, 
Wojewódzka Komisja w rozszerzonym, tj. 6–osobowym składzie.

Powyższe rozwiązania budzą wątpliwości z uwagi na usytuowanie kompetencyjne Komisji skut-
kujące brakiem mechanizmu weryfikacji jej decyzji przez inny organ. Ponowne rozpoznanie sprawy 
przez ten sam organ jest właściwe – jednak jako wyjątek – dla postępowania administracyjnego. 
Art. 127 § 3 k.p.a. przewiduje, że od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub sa-
morządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji 
może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego 
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji (tzw. prawo remonstrancji).

Natomiast rozpoznanie tej samej sprawy w powiększonym składzie istnieje w polskim syste-
mie prawnym, lecz odnosi się ono wyłącznie do postępowania przed Sądem Najwyższym.

Powinna wobec tego być zapewniona droga odwoławcza (zapewnienie dwuinstancyjności po-
stępowania), a przy zachowaniu jednej instancji – ewentualna możliwość skierowania skargi 
o uchylenie rozstrzygnięcia Komisji do sądu, tak jak w przypadku skargi o uchylenie wyroku sądu 
polubownego.18

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed Wojewódzką Komisją stosuje 
się odpowiednio wskazane przepisy kodeksu postępowania cywilnego. W świetle powyższego 
bardziej zasadne wydaje się stosowanie przepisów procedury administracyjnej.

5. Ustalenie wysokości świadczenia
Ubezpieczyciel jest związany orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji. Za pośrednictwem Komisji, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o bezskutecznym upływie 14–dniowego 
terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przedstawia on podmiotowi składa-
jącemu wniosek propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia. Propozycja nie może być wyższa 
niż maksymalna wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia określona w art. 67k ust. 7 ustawy.

W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie przedstawi w 30–dniowym terminie propozycji od-
szkodowania i zadośćuczynienia, jest obowiązany do ich wypłaty w wysokości określonej we 
wniosku, nie wyższej niż określa ustawa. W tym przypadku Wojewódzka Komisja wystawia za-
świadczenie, w którym stwierdza złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, wysokość 
odszkodowania lub zadośćuczynienia oraz fakt nieprzedstawienia propozycji odszkodowania lub 
zadośćuczynienia.

Zaświadczenie to stanowi tytuł wykonawczy w rozumieniu przepisów o postępowaniu cywil-
nym.

Podmiot składający wniosek w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji składa ubezpieczy-
cielowi, za pośrednictwem Wojewódzkiej Komisji, oświadczenie o jej przyjęciu albo odrzuceniu. 
Wraz z oświadczeniem o przyjęciu propozycji ubezpieczyciela podmiot składający wniosek 
składa oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez Wojewódzką Ko-
misję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku
(art. 67k ust. 6 ustawy)19.

18 Art. 1205 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. nr 43, poz. 296 
z późn. zm.
19 Oświadczenie złożone przez spadkobiercę reprezentującego pozostałych spadkobierców (w przypadku złoże-
nia przez nich wniosku) jest skuteczne wobec pozostałych.
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W przypadku przyjęcia propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia przedstawionej przez 
ubezpieczyciela stanowi ona tytuł wykonawczy w rozumieniu przepisów o postępowaniu cywil-
nym.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że zastosowano: 
sui generis – actio directa;� 
formułę�  tzw. act commited i loss manifestation. 

Takie założenie rodzi określone konsekwencje. Zgodnie z art. 822 § 4 k.c. uprawniony do 
odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cy-
wilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Na gruncie omawianych 
przepisów actio directa ma niejako charakter obligatoryjny – ubezpieczyciel uczestniczy w po-
stępowaniu przed Komisją.

Z ww. art. 67k ust. 6 ustawy wynika a contrario, że przedmiotem orzeczenia Komisji są rosz-
czenia dotyczące szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia 
medycznego.

W tym miejscu należy przypomnieć, że praktyka ubezpieczeniowa wypracowała cztery 
podstawowe sposoby określania czasowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej 
z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Po pierwsze, umowa ubezpieczenia może przewi-
dywać, że dla powstania obowiązku ubezpieczyciela polegającego na zapłacie odszkodowania 
konieczne jest, aby w okresie ubezpieczenia nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Roz-
wiązanie takie jest nazywane act commited. Po drugie, umowa ubezpieczenia może stanowić, 
że ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, jeśli w okresie ubezpiecze-
nia powstanie szkoda (loss occurance). Po trzecie, umowa ubezpieczenia może wskazywać, 
że przesłanką powstania obowiązku zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jest, aby 
w okresie ubezpieczenia doszło do ujawnienia się szkody (loss manifestation). Po czwarte, 
umowa ubezpieczenia może stanowić, że dla powstania obowiązku zapłaty odszkodowania 
przez ubezpieczyciela konieczne jest zgłoszenie przez osobę poszkodowaną roszczenia w okre-
sie ubezpieczenia (claims made). Oczywiście ta ostatnia konstrukcja nie oznacza nałożenia 
żadnego obowiązku na poszkodowanego, a jedynie ma na celu ograniczenie odpowiedzial-
ności ubezpieczyciela do tych przypadków, gdy poszkodowany zgłasza roszczenie w okresie 
ubezpieczenia.

Art. 822 § 2 k.c.20 wprowadza domniemanie, że umowa opiera się na rozwiązaniu act commi-
ted. Jeżeli strony postanowią, że umowa obejmuje szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone 
w okresie ubezpieczenia, nie będzie mieć znaczenia, czy zdarzenie wyrządzające szkodę nastą-
piło przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, czy w jego trakcie. Należy też zwrócić uwagę, że 
w świetle obecnego brzmienia art. 822 § 2 zastosowanie jednego z opisanych wyżej rozwiązań 
będzie polegać po prostu na odpowiednim zdefiniowaniu „wypadku ubezpieczeniowego” (jako 
zdarzenia wyrządzającego szkodę, powstania szkody, jej ujawnienia lub jako jej zgłoszenia).

W praktyce mogą też występować kombinacje powyższych rozwiązań. W świetle przepisów 
ustawy – oraz art. 25 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym obowiązkowe 
ubezpieczenie dotyczy zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta 

20 Art. 822 § 2 k.c.: „Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
obejmuje szkody, o jakich mowa w § 1, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało 
miejsce w okresie ubezpieczenia”.
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i Rzeczniku Praw Pacjenta, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, omawiany 
przypadek jest formułą mieszaną – obejmuje szkody:

wynikłe ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia;� 
które ujawniły się do dnia złożenia wniosku.� 

Należy też zauważyć, że z uwagi na treść art. 9a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych art. 
822 § 2 k.c. dotyczy jedynie ubezpieczeń dobrowolnych – przepis ten stanowi, że umowa ubez-
pieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem 
zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Omawiane rozwiązania stanowiłyby 
wobec tego w części wyjątek od tej zasady. 

Zgodnie z art. 67k ust. 7 maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynie-
nia) w 12–miesięcznym okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych 
objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1 200 000 zł, z tym że w przypadku zakażenia, uszko-
dzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł, natomiast w przypadku śmierci 
pacjenta – wynosi 300 000 zł, w odniesieniu do jednego pacjenta. Minister właściwy do spraw 
zdrowia został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu 
i warunków ustalania wysokości świadczenia oraz jego wysokości w odniesieniu do jednego pa-
cjenta w przypadku poszczególnych rodzajów zdarzeń medycznych.

Zabieg ten budzi wątpliwości, prowadząc do wprowadzenia kolejnego elementu o charakterze 
administracyjnym, zawężając pole orzekania Komisji (oraz ubezpieczyciela), przez co charakter 
cywilnoprawny stosunków poddanych orzecznistwu Komisji coraz bardziej zaciera się. 

Przedstawienie przez ubezpieczyciela propozycji lub wypłata przez niego odszkodowania lub 
zadośćuczynienia, nie oznacza uznania roszczenia dla celów jego dochodzenia w postępowaniu 
cywilnym (art. 67k ust. 9).

Przepis ten należy czytać łącznie z ust. 6, z którego – jak wskazano wyżej – wynika a con-
trario, że przedmiotem orzeczenia Komisji są roszczenia dotyczące szkód, które ujawniły się 
do dnia złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego. Następuje jedynie zrzeczenie się 
przez uprawnionego roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzyw-
dę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez Wojewódzką Komisję za zdarzenie medyczne 
w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku.

Droga sądowa jest wobec tego dopuszczalna w zakresie:
zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, a ujawnią się po dniu złożenia wnio-� 
sku;
waloryzacji otrzymanego świadczenia, na zasadach ogólnych.� 

Nie zostaje także wyłączona droga sądowa w przypadku, gdy podmiot składający wniosek zło-
żył oświadczenie o zrzeczeniu się ww. roszczeń np. pod wpływem błędu lub groźby.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpa-
trzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły 
sąd, tj. prawo do skorzystania lub nieskorzystania z tego prawa.

Zgodnie z nowymi przepisami podmiot składający wniosek (pacjent, jego przedstawiciel usta-
wowy albo spadkobiercy pacjenta) podejmuje decyzję, czy przyjąć zaproponowaną mu przez 
ubezpieczyciela propozycję odszkodowania albo zadośćuczynienia, czy też skieruje powództwo 
do sądu cywilnego. W postępowaniu przed Wojewódzką Komisją podmiot składający wniosek 
do końca rozporządza swoim prawem, może bowiem wycofać wniosek – bez ponoszenia do-
datkowych kosztów oraz odmówić przyjęcia propozycji odszkodowania albo zadośćuczynienia 
oferowanej przez zakład ubezpieczeń.
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Rozwiązanie takie nie jest oczywiście zadowalające. W zakresie, w jakim szkoda nie została na-
prawiona, powinna istnieć możliwość jej dochodzenia na zasadach ogólnych, aby zapewniona 
została pełna alternatywność wprowadzonych rozwiązań. Taki mechanizm istnieje w syste-
mie szwedzkim – na każdym etapie postępowania można domagać się rozpoznania sprawy 
przez sąd cywilny, możliwe jest również zasądzenie sum ponad kwotę przyznaną w systemie 
NFPI. Rozwiązanie takie byłoby oczywiście korzystne, zaś zasadą byłaby pełna zaliczalność sum 
otrzymanych w postępowaniu przed Komisją. Ponadto na czas trwania postępowania przed 
Wojewódzką Komisją zawieszeniu powinien ulec termin przedawnienia określony w art. 442¹ 
k.c., samo zaś wniesienie wniosku o rozpatrzenie sprawy przed Komisją powinno przerywać 
jego bieg.

6. Wpływ postępowania na prawa pacjenta
W związku z nowymi regulacjami zmianie uległy przepisy dotyczące ochrony praw pacjenta, 

przede wszystkim prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych.
Zgodnie z art. 13 ustawy pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonują-

ce zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, 
a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. W celu realizacji tego prawa na-
łożono na osoby wykonujące zawód medyczny obowiązek zachowania w tajemnicy informacji 
związanych z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta; osoby wykonujące zawód 
medyczny będą związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

Zmianie uległy zasady udostępniania dokumentacji medycznej – wskazano jako podmiot 
uprawniony Wojewódzką Komisję w zakresie prowadzonego postępowania oraz spadkobierców 
w zakresie prowadzonego postępowania przed Komisją. Zwolniono też z opłaty za udostępnie-
nie dokumentacji medycznej (poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii) przypadki 
udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed Komisją.

7. Miejsce nowych regulacji w systemie prawa odszkodowawczego
Zgodnie z art. 4 ustawy, jej przepisy stosuje się do zdarzeń, których skutkiem jest zakażenie 

pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pa-
cjenta albo śmierć pacjenta, mających miejsce po dniu wejścia w życie ustawy.

W dotychczasowym stanie prawnym istnieją instrumenty ochrony praw pacjenta. Jednak 
w przypadku wystąpienia błędu medycznego i dochodzenia odszkodowania jedyną dopusz-
czalną drogą jest droga sądowa – wniesienie powództwa cywilnego o odszkodowanie lub 
zadośćuczynienie, ze wszystkimi tego konsekwencjami, tj. koniecznością poniesienia kosztów 
postępowania i braniem pod uwagę jego długotrwałości (przewlekłości).

Wprowadzone przepisy – jak to zostało powiedziane – umożliwiają dochodzenie odszkodowa-
nia z tytułu błędu medycznego bez konieczności występowania na drogę sądową:

poprzez poddanie orzekania Wojewódzkim Komisjom;� 
wprowadzenie � sui generis ustawowego actio directa – wypłata świadczenia z ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej szpitala.

Krok taki uznano za wskazany wobec rosnącego poziomu świadomości obywateli w zakre-
sie dochodzenia ich praw jako pacjentów, będącej pochodną wzrostu poziomu wykształcenia, 
a także wobec faktu, iż wzrastają kwoty odszkodowań przyznawanych przez sądy.

Trudno oszacować, w jaki sposób wprowadzenie takiej możliwości wpłynie na skalę docho-
dzonych odszkodowań, ale wzrost w tym zakresie jest zakładany. Warto wziąć pod uwagę, że 
z badań przeprowadzonych dla państw Unii Europejskiej wynika, że w około 10% przypadków 
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hospitalizacji dochodzi do błędów medycznych21. Nie wszystkie są błędami skutkującymi po-
wstaniem zdarzenia medycznego w rozumieniu omawianej nowelizacji. Istnieją bowiem takie 
działania lub zaniechania osób udzielających świadczeń zdrowotnych, które pomimo że są nie-
zgodne z aktualną wiedzą medyczną nie mają negatywnych skutków dla pacjenta. Z drugiej 
strony błędem medycznym nie jest tzw. normalne następstwo leczenia (wpisane w ryzyko zasto-
sowania określonej metody leczenia).

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty22 lekarz ma 
obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji 
o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycz-
nych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, 
wynikach leczenia oraz rokowaniu. Na żądanie pacjenta lekarz nie ma obowiązku udzielać pa-
cjentowi tej informacji, co nie oznacza, że takich następstw nie ma.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi23 nakłada na szpitale obowiązki w zakresie przeciwdziałania zakażeniom wewnątrzszpital-
nym (dane o tych zakażeniach są zbierane przez właściwe jednostki państwowej inspekcji), stąd 
też nowe przepisy dotyczą wyłącznie szpitali oraz zakażeń biologicznym czynnikiem chorobo-
twórczym. Pojęciem tym posługuje się ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi. Objęcie nowymi regulacjami wyłącznie zdarzeń mających miejsce w szpita-
lach – według zamierzeń autorów ustawy – wiąże się także z tym, że bardziej skomplikowane 
procedury medyczne, w przypadku których większe jest ryzyko zaistnienia błędu medycznego, 
są wykonywane w szpitalach.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym wszelkie roszczenia wynikające z błędów me-
dycznych są sprawami cywilnymi w rozumieniu przepisów o postępowaniu cywilnym, co oznacza 
przede wszystkim dopuszczalność drogi sądowej w tych sprawach oraz to, że sporne roszczenia 
dotyczące błędów medycznych należą do kognicji sądów powszechnych. Postępowanie przed 
Wojewódzką Komisją jest postępowaniem sui generis postępowania ugodowo–mediacyjnego. 
Mimo, iż siedzibą Wojewódzkiej Komisji jest siedziba właściwego urzędu wojewódzkiego, jed-
nak wykonywanie zadań Komisji nie stanowi wykonywania zadań władzy publicznej.

Postępowanie przed Komisją dotyczy nadal problematyki cywilnoprawnej, a zatem wyłą-
czenie możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym może nastąpić jedynie 
wyjątkowo – nie może zaś nastąpić jedynie z uwagi na fakt, że w przypadku niektórych błędów 
medycznych orzekać może Wojewódzka Komisja.

II.
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu zdarzeń 
medycznych

Zgodnie z art. 2 nowelizacji wprowadzono zmianę w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Sposób określony w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wska-
zano jako podstawę wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania lub świadczenia z tytułu 
ubezpieczenia obowiązkowego (obok uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia 
w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody i prawomocnego orzeczenia sądu). 

21 www.ec.europa.eu/health–eu.
22 Dz. U. z 2008 r., nr 136, poz. 857 z późn. zm.
23 Dz. U. nr 234, poz. 1570 z późn. zm.
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Powstaje pytanie o zasadność powołania odrębnej podstawy wypłaty świadczeń. W istocie 
stanowisko zakładu ubezpieczeń nie jest niczym innym jak uznaniem roszczenia, z tym że nastę-
puje ono w wyniku przeprowadzenia specjalnego postępowania.

Wprowadzone zmiany sięgają jednak dalej. Jednym z podstawowych elementów organizacji 
ochrony zdrowia w Polsce jest tzw. kontraktowanie świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 132–133 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych24 zasadniczo (zob. art. 159) podstawą udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta między świadczeniodawcą 
a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu. Świadczeniodawcy mogą zlecać podwyko-
nawcom wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, jeżeli umowa tak stanowi. Świadczeniodawca (zakres 
podmiotowy określony w art. 5 pkt 41 ustawy) udzielający świadczeń opieki zdrowotnej podlega 
obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu 
świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej, na zasadach określonych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego 
do spraw instytucji finansowych (art. 136b ustawy)25. 

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy udzielającego 
świadczeń opieki zdrowotnej, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania 
ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody (poza wskazanymi w rozporządzeniu 
wyłączeniami), bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty od-
szkodowań. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych od 
12 000 euro do 46 500 euro na jedno zdarzenie i od 67 500 euro do 275 000 euro na wszystkie 
zdarzenia, których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, w zależności od rodzaju podmiotu 
udzielającego świadczeń.

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą26 pod-
lega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem 
udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świad-
czeń zdrowotnych oraz z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które 
miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóź-
niej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa w drodze rozporządzenia, szcze-
gółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniecha-
nia udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę 
rodzaje działalności leczniczej i rodzaje podmiotów wykonujących tę działalność. W pozostałym 
zakresie zakłady ubezpieczeń mogą w sposób dowolny – w ramach obowiązujących przepisów 

24 Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.
25 W aktualnym stanie prawnym jest to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki 
zdrowotnej, Dz. U. z 2008 r., nr 3, poz. 10.
26 Zob. art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 2 oraz art. 25 ustawy o działalności leczniczej, który wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2012 r. 
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– formułować postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, także w zakresie stosowanych 
ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności. Można zakładać, że będzie to miało wpływ na sposób 
realizacji przez ubezpieczyciela prawa do złożenia propozycji wysokości świadczenia.

Podmiot leczniczy może udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń 
zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie 
lub określonej dziedzinie medycyny. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu 
świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie udzielający zamówienia 
i przyjmujący zamówienie27.

Zgodnie z art. 67k ust. 10 ustawy w przypadku wyczerpania maksymalnej kwoty świadczenia 
lub niezawarcia umowy ubezpieczenia przepisy ust. 1–4, 8 i 9 w zakresie, w jakim dotyczą ubez-
pieczyciela, stosuje się do podmiotu leczniczego prowadzącego szpital.

Rozwiązanie to należy paradoksalnie uznać za jedno z kluczowych rozwiązań systemowych. 
Z jednej strony stanowi wyłom w przyjętych zasadach spełniania obowiązku ubezpieczenia i sys-
temu sankcji, wobec tego zdaje się ono zaprzeczać samemu modelowi ubezpieczenia, czyniąc 
bezpośrednio zobowiązanym do wypłaty świadczenia sam szpital. Z drugiej strony, być może, jest 
wyrazem uznania konieczności mechanizmu zapewniającego powszechność tego ubezpieczenia. 

Nie znajdzie w omawianym przypadku zastosowania ustawa o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych, ponieważ w tym zakresie reguluje wyłącznie ubezpieczenie odpowiedzial-
ności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem 
tych pojazdów, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospo-
darstwa rolnego oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od 
ognia i innych zdarzeń losowych.

Nie zaistnieje także odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Brak także uregulowań dotyczących ewentualnej dopuszczalności skierowania przez ubezpie-

czyciela roszczeń zwrotnych do odpowiedzialnego cywilnie podmiotu. 
Przyjęty model odpowiedzialności za zdarzenie medyczne nie opiera się na zasadzie winy, 

jednakże zakład ubezpieczeń będzie – w skrajnych przypadkach – wypłacał świadczenia także 
w przypadku, gdy zdarzenie medyczne powstało w wyniku przestępstwa.

Wymaga rozstrzygnięcia, czy wystarczającą podstawą roszczenia regresowego w takich sytu-
acjach jest art. 828 k.c.

2. Nowe regulacje jako wyraz tendencji rozwojowej reżimów odpowiedzialności bez orzekania 
o winie (no fault)

Światowe organizacje pacjentów w 2002 r. przygotowały dokument zwany Europejską Kartą 
Praw Pacjenta. Karta jest nieformalnym dokumentem pozarządowym, sporządzonym przez organi-
zację Active Citizenship Network we współpracy z 12 organizacjami z różnych krajów Unii Euro-
pejskiej. Karta zawiera katalog czternastu praw pacjentów. Wśród tych praw wymieniono także 
prawo do rekompensaty. Należy zauważyć, że jeszcze kilkanaście lat temu za odpowiednią formę 
ochrony przed roszczeniowością pacjentów uważano ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 
Jak wynika z doświadczeń krajów takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja czy krajów skandy-
nawskich, nie jest to jednak system wystarczający dla zapewnienia właściwego standardu ochrony 
praw pacjenta. Wszelkie systemy pozasądowego dochodzenia odszkodowań z tytułu błędów me-

27 Art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej.
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dycznych były wprowadzane w innych państwach europejskich oraz w Japonii i Nowej Zelandii 
stopniowo i nawet obecnie nie dotyczą wszelkich możliwych błędów medycznych i szkód.

Uznawany powszechnie za najbardziej przyjazny pacjentowi system nordycki (który poza Szwe-
cją wprowadziły: Finlandia – 1987 r., Norwegia – 1988 r. oraz Dania – 1992 r.) był wprowadzany 
stopniowo. Na początku (ze względu na brak konsensusu, a także z uwagi na brak podobnych 
regulacji w innych krajach, a więc i brak odniesienia do sprawdzonych doświadczeń) zamiast roz-
wiązania legislacyjnego wybrano koncepcję dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, które 
zaczęło funkcjonować w Szwecji od 1 stycznia 1975 r. Na tej podstawie ubezpieczenie pacjentów 
miało być wdrożone we wszystkich instytucjach publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej.

Do 31 grudnia 1994 r. takie ubezpieczenie było zarządzane przez konsorcjum (w składzie: 
Folksam, Länsförsäkringsbolagen, Skandia i Trygg–Hansa), a podmioty świadczące publiczną 
i prywatną opiekę zdrowotną przyjęły dobrowolne zobowiązanie na rzecz rekompensat za szkody 
w leczeniu, mające bezpośredni związek z zastosowanym leczeniem. Takie rozwiązanie oznaczało 
znacznie większą szansę rekompensaty dla pacjentów poszkodowanych w trakcie leczenia, gdyż 
odszkodowanie było realizowane bez rozstrzygania o błędzie (niedbalstwie) konkretnych osób 
(oddzielono kwestię odpowiedzialności od sprawy odszkodowania). Przedmiotem odszkodowa-
nia były początkowo tylko niektóre szkody o charakterze urazów fizycznych, w tym zakażenia 
szpitalne (żółtaczka została potraktowana odrębnie) i szkody związane z porodem. W 1994 r. 
konsorcjum ubezpieczeń pacjentów przestało funkcjonować (z uwagi na przepisy dotyczące 
konkurencji). W tym samym roku powołano przy Premierze Szwecji Komisję ds. Ubezpieczeń 
Pacjentów, która zajęła się przygotowaniem ustawy o Poszkodowanych Pacjentach, która weszła 
w życie dnia 1 stycznia 1997 r. Szwedzka ustawa o Poszkodowanych Pacjentach nie zastępuje 
odpowiedzialności cywilnej, ale stanowi dla niej alternatywę28.

Model szwedzki jest traktowany jako wzorcowy przypadek zastąpienia odpowiedzialności cy-
wilnej szczególną formą ubezpieczenia niezależnie od winy świadczeniodawcy (No Fault Patient 
Insurance). Następuje rezygnacja z tradycyjnej konstrukcji związku przyczynowego (adekwatnego 
związku przyczynowego) na rzecz ustalenia wysokiego prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia. 
U jego podstaw leży założenie, że pacjenci mają prawo do odszkodowań za niepożądane zda-
rzenia medyczne, które nie powinny nastąpić w wyniku prawidłowego leczenia. Skutkiem tego 
jest w praktyce relatywnie niedługi czas oczekiwania na wypłatę świadczenia, z tym że istnieje 
kwotowe ograniczenie roszczeń.

Powyższe rozwiązania stanowią zasadniczo próbę poszukiwania modelu wspomnianej wy-
żej kompensacji niezależnej od winy (no fault)29. U podstaw takiego myślenia leży przekonanie, 
że szkoda powinna zostać naprawiona niezależnie od tego, jaka jest jej przyczyna, nawet gdy 
poszkodowany wyrządził ją sobie sam. W systemie deliktowym przesłanką kompensacji jest od-
powiedzialność cywilna osoby trzeciej. 

Zaletą systemu no fault jest niewątpliwie fakt, iż jest to z założenia system tani i efektywny 
– generuje znacznie niższe koszty administracyjne funkcjonowania. Zapewnia poszkodowa-
nym szybszą – a przede wszystkim pewną – kompensację poniesionego uszczerbku. Najbardziej 
kompleksową formą systemu no fault jest tzw. model czysty, charakteryzujący się wyłączeniem 
odpowiedzialności deliktowej (Pure No Fault). Generuje on najniższe koszty. Znacznie częściej 

28 Szerzej: uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (druk sejmowy nr 3488).
29 Problematyce tej poświęcona była konferencja zorganizowana przez Rzecznika Ubezpieczonych w dniu 21 mar-
ca 2011 r. pt. „Nowoczesne rozwiązania w zakresie kompensacji szkód komunikacyjnych”. Szerzej na ten temat 
w sprawozdaniu i materiałach z konferencji na www.rzu.gov.pl.
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spotyka się jednak modele hybrydowe, czyli takie, które łączą elementy odpowiedzialności 
z tytułu czynów niedozwolonych i systemu no fault. Funkcjonują również tzw. systemy add – 
kompensacja no fault współistnieje z odpowiedzialnością deliktową, przy czym świadczenia 
z obu tytułów nie mogą się nakładać (odszkodowanie deliktowe ulega zmniejszeniu o wypła-
cone świadczenia no fault, ale nie ma ograniczeń w jego dochodzeniu). System ten gwarantuje 
jednak niski poziom wypłacanych świadczeń, co powoduje że poszkodowani nadal korzystają 
z systemu deliktowego. Istnieje również model Choice No Fault, w którym ubezpieczony ma 
możliwość wyboru pomiędzy systemem deliktowym a systemem no fault. W systemach zmody-
fikowanych najlepsze efekty osiąga się przy wysokich progach kwotowych i surowych progach 
opisowych blokujących znacznej liczbie poszkodowanych dostęp do systemu deliktowego.

Podsumowanie
Analiza polskiego systemu prowadzi do wniosku, że – w przeciwieństwie do uregulowań 

występujących w innych krajach, które zdecydowały się na wprowadzenie reżimu no fault – 
otrzymaliśmy regulację cząstkową.

Ostatnie zmiany legislacyjne w zakresie ochrony zdrowia takie jak: uchwalenie ustawy o dzia-
łalności leczniczej, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia30, stanowi wyraz tendencji 
do porządkowania tej sfery i regulacji kompleksowych. Jednakże, z jednej strony – daje się zauwa-
żyć brak aktu, który stanowiłby swego rodzaju „konstytucję” ochrony zdrowia, aktu łączącego 
regulacje sektorowe, z drugiej – umiejscowienie omawianych regulacji w ustawie o ochronie 
prawa pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przeczy przyjętej praktyce legislacyjnej (uregulowania 
w odrębnej ustawie). Ustawa o ochronie praw pacjenta reguluje odmienną materię, zaś nowela 
wprowadza nowe rozwiązanie systemowe – model odpowiedzialności za tzw. zdarzenie medycz-
ne, z którymi związana jest odpowiedzialność przed Wojewódzkimi Komisjami. Komisje nie są 
jednak właściwe w zakresie orzekania o naruszeniu praw pacjenta. 

Co więcej – a był to element podnoszony na wszystkich etapach prac legislacyjnych – nowy mo-
del nie ma charakteru kompletnego, obejmuje bowiem wyłącznie szkody powstałe w szpitalu, co 
rodzi wątpliwości z racji nierównego traktowania pacjentów. Kryterium różnicującym jest charakter 
świadczeniodawcy. Można wskazać w tym miejscu sprzeczność z pozostałymi przepisami regulu-
jącymi prawa pacjenta – mają one charakter podmiotowy, przysługują pacjentowi, niezależnie od 
miejsca ich realizacji31. Kolejne ograniczenie wynika z faktu, iż system dotyczy szkód medycznych 
objętych zakresem odpowiedzialności szpitala i zakładu ubezpieczeń. System nie obejmuje także 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone pacjentom uczestniczącym w badaniach klinicznych32.

Postulowane rozwiązanie docelowe – poza usunięciem ww. ograniczeń – powinno – naszym 
zdaniem – dążyć do przyjęcia przez państwo odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadkach 
wyłączenia odpowiedzialności świadczeniodawcy (zakładu ubezpieczeń).

Mgr Katarzyna Policha, radca prawny
Mgr Aldona Wnęk, radca prawny

30 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz. U. nr 113, poz. 657.
31 Takie rozwiązanie budzi wątpliwości w związku z art. 32 Konstytucji, zgodnie z którym wszyscy są równi wobec 
prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, nikt nie może być dyskryminowa-
ny w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Szersza analiza tego problemu 
wykracza jednak poza ramy niniejszego artykułu.
32 Art. 37a i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 
z późn. zm.
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Summary of the ar� cle

Medical failure–new regime of insurance liability; new rules of loss 
assessment and granting compensation for medical failures

January, 1 2012 is the date of implementation of an Act of April, 28 2011 concerning patien-
t’s rights, Patients’ Rights Officer and Act on compulsory insurance, the Insurance Guarantee 
Found and the Polish Motor Insurer’s Bureau. The following regulation can be perceived as 
a turning point in regulations concerning an issue of liability for so–called “medical failures”. 
This article is an attempt to closely examine new provisions and evaluate them.

Authors present new regulations being an alternative for legal course of claim settlement. 
They take a closer look on provisions concerning rules and methods used for damage and com-
pensation assessment in case of medical events. Moreover, they present a model based on 
two principles: making provincial committees specialized in issuing medical decisions deal with 
medical events and paying out indemnity from the compulsory third party liability insurance of 
hospital providing health service.

Medical event is a key concept in designing the new provisions. Authors indicate potential 
doubts which may occur in jurisdiction in the light of former claims to which an insured was 
entitled due to infringement of patients’ rights established by law. Special attention is devoted 
to place of the new provisions in the system of compensation law. Details concerning the func-
tioning of provincional committees issuing decisions concerning medical events are presented, 
paying special attention to procedural aspects: rules concerning committee proceedings, sub-
jects entitled to launch a procedure, deadlines etc. These matters are described from the point 
of view of the Polish Civil Code (with a special attention paid to code exemptions). Authors also 
describe the role of an insurer with whom a hospital management concludes an insurance con-
tract regulated by provisions concerning medical activity. The rights and duties of an insurer 
are indicated including his role in stipulation of an indemnity. Authors analyze the provisions in 
terms of pursing a claim actio directa and its possible limitations (terminal scope of insurance 
protection pertaining to claims made and loss manifestation).

Authors, separately describe aspects of compulsory third party liability insurance concerning 
damages caused as the result of medical events. In the light of Act regulating insurance activity, 
an entity conducting medical activity is obliged to obtain third party liability insurance against 
damages being an effect of medical events determined by provisions concerning patients’ ri-
ghts and Patients’ Rights Officer. They indicate what consequences an exhaustion of maximum 
amount has or a situation when a hospital fails to conclude an insurance contract and is obliged 
to pay compensation. Moreover, the author describes a lack of responsibility of the Insurance 
Guarantee Found and insurer’s subrogation claim directed to liable entity.

The last element discussed in the article is a description of regulations concerning no fault 
liability regime illustrated by examples of Nordic system.

In the last part of the article, authors point at limitations of the new model and suggest 
a solution in which a government will take a guarantee liability in case of an insurer’s liability 
exclusion.
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Petre Iltchev

Zdrowotne konta oszczędnościowe – nowy instrument finansowania 
w ochronie zdrowia; rozwój zdrowotnych kont oszczędnościowych 
w wybranych krajach

Wprowadzenie
W centrum uwagi artykulu jest przegląd rozwoju zdrowotnych kont oszczędnościowych1 (He-

alth Saving Accounts) w różnych krajach oraz przedstawiony stan teorii i praktyki. Dokonano 
analizy możliwości wprowadzenia tej formy finansowania świadczeń medycznych w Polsce i wy-
nikających z nich kosztów i korzyści.

Główną tezą tego artykułu jest założenie, że ZKO nie pozostają w kolizji z obowiązkowymi 
i dobrowolnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi a tylko je uzupełniają. Analizując rozwój ZKO 
w różnych systemach ochrony zdrowia2 kierujemy się metodologią stosowaną przez W. van de 
Ven’a3 i zasadami badania czynników determinujących rozwój ZKO w innych krajach4. 

W procesie analizy systemowej istoty ZKO dobrze jest szukać odpowiedzi na takie pytania 
jak: 

a) dlaczego ZKO są niechętnie widziane w UE, czemu uważa się, że nie mają one zastosowa-
nia?

b) jakie są podobieństwa i różnice między ZKO a ubezpieczeniem zdrowotnym? 
c) jaka jest przewaga ZKO w stosunku do pozostałych form finansowania świadczeń w ochro-

nie zdrowia? 
d) czy inne narzędzia nie są w stanie lepiej, taniej, szybciej, łatwiej osiągnąć cel? 
e) dlaczego ZKO ma lepiej realizować stawiane cele?
f) które produkty mogą być uzupełnione przez ZKO? 

1 W artykułe jako synonimu zdrowotnych kont oszczędnościowych (ZKO) będziemy także używać określenia 
zdrowotne rachunki oszczędnościowe.
2 W artykule określenia „system ochrony zdrowia” i „opieka medyczna” używamy jako synonimów, niezależnie 
od faktu, że jedno pojęcie włącza drugie.
3 W. van de Ven, Section E. Market–oriented health care reforms: trends and future options, Social Science & 
Medicine 1996, Vol. 43, No. 5, s. 655–666; http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VBF-3VW8J05-2C/
2/6935c6dc5b516006866a4b3f3f5a8a16 (27.08.2010).
4 S. Gates, K. Kapur, P. Karaca–Mandic, Consumer–Directed Health Plans and Health Savings Accounts: Have 
They Worked for Small Business?, Forum for Health Economics & Policy 2008, Vol. 11, Issues 2, Article 4; http://
ideas.repec.org/a/bpj/fhecpo/v11y2008i2n4.html (30.08.2010).



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 11(2/2011) 125

1. Rozwój ZKO w różnych krajach i formy ich występowania
W celu lepszego zrozumienia ZKO warto przedstawić rozwój tej formy w wybranych krajach. 

Teoretyczne podstawy zdrowotnego konta oszczędnościowego zostały opracowane w latach 70. 
XX wieku w Stanach Zjednoczonych5; w 1974 r. Jesse Hixson i Paul Worthington rozwijają idee 
banków zdrowotnych („health banks”)6. W sierpniu 2010 r. dołożyłem starań w przeszukaniu 
abstraktów dokumentów zawierających pełny tekst publikacji zasobów elektronicznej bazy cza-
sopism ProQuest7 dla hasła „Health Saving Accounts”. W okresie 2000 – 2005 znaleziono 167 
dokumentów, a w 2005 – 2010 odpowiednio 798, co pokazuje, że ZKO stają się obiektem coraz 
szerszych badań. 

ZKO są względnie nową formą finansowania świadczeń medycznych. Koncepcja ZKO zosta-
ła wdrożona w systemach ochrony zdrowia w takich krajach jak: Stany Zjednoczone, Singapur, 
Republika Południowej Afryki, Chiny. ZKO po raz pierwszy były wprowadzone w Singapurze8. 
Głównym celem ich wprowadzenia było ograniczenie publicznego finansowania ochrony zdro-
wia, które spadło z 75% na 36% w 2003 r.9

W Republice Południowej Afryki (RPA) ZKO są oferowane od 1994 r. Jako potwierdzenie 
atrakcyjności ZKO świadczy fakt, iż w 2005 r. tę formę benefitów wybrało 49% korzystających 
z ubezpieczenia medycznego, oferowanego przez pracodawcę, lub związki zawodowe10. 

Prawo regulujące funkcjonowanie ZKO zostało przyjęte w Stanach Zjednoczonych w 2003 r., 
a od 1 stycznia 2004 r. rozpoczęto oferowanie ZKO11. ZKO jest tam logicznym rozwojem „Flexible 
Spending Accounts”, oraz „Medical Savings Accounts”12. W przypadku „Flexible Spending Ac-
counts” pacjent był zmuszony wykorzystywać zgromadzone środki w ciągu roku podatkowego, 
w przeciwnym razie tracił je. „Medical Savings Accounts” były dostępne w Stanach Zjednoczo-
nych tylko dla niektórych grup społeczeństwa, takich jak pracownicy małych i średnich firm. 
W styczniu 2008 r., około 6,1 mln Amerykanów posiadało ZKO13. Dla 30% posiadaczy ZKO jest to 
jedyna forma ubezpieczenia zdrowotnego14. W ramach ZKO w Stanach Zjednoczonych są ofero-
wane karty debetowe, za pomocą których klienci opłacają świadczenia.

W Chińskiej Republice Ludowej ZKO zostały wprowadzone w miastach w 1998 r15. Według Y. Yi 
ich udział w finansowaniu ZKO jest następujący: 

pracodawca – 1,8 do 6,5 % rocznych wynagrodzeń;� 
pracownik – 1 do 2 % rocznej pensji.� 

5 S. Thomson, E. Mossialos, Medical saving accounts: can they improve health system performance in Europe?, 
Euro Observer 2008, Vol. 10, nr 4, s. 1.
6 D. Dranove, Code red: an economist explains how to revive the healthcare system without destroying it, Prin-
ceton University Press, Woodstock 2008, s. 122–123.
7 Korzystałem z wybranych zasobów bazy ProQuest dostępnej z biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
8 World Health Organization, The World Health Report 2006, World Health Organization, Geneva 2006; za:
M. Asher, M. Ramesh, A. Maresso, Medical savings accounts in Singapore, Euro Observer 2008, nr 4, s. 9.
9 M. Asher, M. Ramesh, A. Maresso, op.cit., s. 9–11.
10 H. McLeod, Di McIntyre, Medical savings accounts in South Africa, Euro Observer 2008, nr 4, s. 7.
11 J. Moser, Health Savings Accounts: Description, Analysis, and Implications, Journal American College of Radio-
logy 2005, s. 1008.
12 World Health Organization, Report on WHO Technical Consultation on fairness of financial contribution, WHO, 
Meeting on Fairness of Financial Contribution, Geneva, Switzerland, 4–5 October 2001, s. 3; http://www.who.
int/health-systems-performance/technical_consultations/fairfincont_report.pdf (28.08.2010).
13 S. Glied, Health savings accounts in the United States, Euro Observer 2008, nr 4, s. 5.
14 S. Gates, K. Kapur, P. Karaca–Mandic, op. cit., s. 3.
15 Y. Yi, A. Maynard, Medical savings accounts in China, Euro Observer 2008, nr 4, s. 12.
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W 2006 r. przychody ZKO odpowiadały 7,2% całkowitych wydatków na ochronę zdrowia. Na 
kontach tego typu były zgromadzone fundusze wartości 67,5 mld. yuanów16, co odpowiada oko-
ło 7,81 mld. euro17.

Na podstawie analizy rozwoju ZKO w wybranych krajach można dokonać klasyfikacji form 
w jakich ono występuje. Jako kryteria klasyfikacji możemy zastosować: formę zakupu oraz 
produkty z którymi ZKO jest połączone. W zależności od formy zakupu możemy rozróżnić dwa 
podstawowe rodzaje – zakup grupowy oraz indywidualny. Zakup grupowy jest realizowany zwy-
kle w zakładach pracy. Inne możliwe formy grupowego zakupu to za pośrednictwem asocjacji, 
stowarzyszeń, itd. W zależności od produktu wyróżniamy dwie podstawowe formy: 

zarządzanie w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego – jako modułu uzupełnia-� 
jącego (oferowanego również przez pracodawców (Employer Health Insurance));
zarządzanie w ramach rachunku bankowego; bank kontroluje celowość wydawanych środ-� 
ków.

Po tej krótkiej prezentacji historii ZKO warto przedstawić ZKO na tle ewolucji ochrony zdrowia 
oraz koncepcje, które determinowały rozwój tej formy finansowania. 

2. ZKO a ewolucja ochrony zdrowia. Koncepcje, które determinują rozwój ZKO
Rozwój ZKO odzwierciedla pewną ewolucję, która nastąpiła w ochronie zdrowia w ostatnich 

100 latach. Początkowo nie występowało centralne sterowanie systemem ochrony zdrowia, 
ponieważ nie istniała technologia i infrastruktura informatyczno–telekomunikacyjna oraz finan-
sowa, która umożliwiałaby centralizację tych funkcji. W razie potrzeby pacjent szukał lekarza 
dostępnego w danym regionie. Dlatego możemy powiedzieć, że to lekarz był w centrum syste-
mu ochrony zdrowia. Często pełnił on rolę farmaceuty i zazwyczaj otrzymywał bezpośrednio od 
pacjentów zapłatę za swoje usługi. 

Po II wojnie światowej następuje wyraźnie wyodrębnienie finansowania ochrony zdrowia 
w takich instytucjach jak: ubezpieczenia społeczne oraz firmy ubezpieczeniowe. Podmioty te 
zaczynają być odpowiedzialne za przepływ środków finansowych od pacjenta do lekarza i zwią-
zaną z tym procesem redystrybucję środków finansowych. Sterują one procesem finansowania 
w całym systemie ochrony zdrowia oraz koordynują pracę wszystkich firm uczestniczących 
w procesie przekazywania środków finansowych. Przykładem instytucji uczestniczących w tych 
procesach finansowania są banki i pracodawcy. W Stanach Zjednoczonych w korporacjach czę-
sto oferuje się grupowe ubezpieczenia zdrowotne. W Polsce i innych krajach UE szczególnym 
typem płatnika jest państwo. Jest ono pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w admini-
stracji centralnej, wojsku, policji. 

W Polsce rolę instytucji koordynującej przepływ środków finansowych pełni Narodowy Fun-
dusz Zdrowia (NFZ). Stosowanie przez NFZ podejścia budżetowego, efektywności kosztowej, oraz 
kontraktowania prowadzi do rozdzielenia wartości świadczeń z danej grupy na określoną licz-
bę dostawców świadczeń. Agencja Oceny Technologii Medycznych wspomaga NFZ w wyborze 
najbardziej efektywnych technologii. Stopniowo NFZ staje się centralnym ogniwem sterującym 
systemem ochrony zdrowia w Polsce. Konflikt między Ministerstwem Zdrowia, a NFZ18 pokazuje 

16 Ibidem, s. 13.
17 1 Yuan = 0,1157€, kurs z dnia 27.08.2010; http://waluty.onet.pl/cny-yuan-renminbi-chiny,18910,821,0,34,1,pro-
file-waluta-nbp (27.08.2010).
18 Konflikt Kopacz z NFZ. Będzie reforma?,Gazeta Wyborcza, 23.07.2010; http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiado-
mosci/1,80273,8168867,Konflikt_Kopacz_z_NFZ__Bedzie_reforma_.html (23.07.2010).
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jak trudno jest osiągnąć równowagę w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia, jak rozwiązania 
dobre w danym momencie, mogą być hamulcem dla dalszych reform w okresie późniejszym. 
Problemem w interakcjach między poszczególnymi elementami systemu ochrony zdrowia jest 
wpływ władzy na procesy zarządzania. W przyszłości możemy oczekiwać, że to pacjent stanie 
się najważniejszy. Jako osoba, która jest najbardziej zainteresowana wynikiem terapii to on po-
winien posiadać możliwości decydowania o kierunkach wydatków związanych z ochroną jego 
zdrowia. Głównymi problemami wszystkich systemów finansowania ochrony zdrowia to:

a) zoptymalizowanie procesu zakupu usług medycznych (kontrakty w przypadku płatników 
typu NFZ, firmy ubezpieczeniowe); 

b) sposób powiązania procesu finansowania z pacjentem;
c) sposób synchronizacji prozdrowotnego zachowania pacjenta z procesem terapii. 
Analizując istotę ZKO należy odpowiedzieć na pytanie: Jakie koncepcje i idee legły u podstaw 

rozwoju ZKO? W literaturze, najczęściej wymieniane koncepcje, to:
1) Współudział pacjenta w finansowaniu opieki zdrowotnej (cost–sharing) – dzielenie się 

kosztami – partycypacja w kosztach; pacjent jest osobiście zainteresowany i motywowany, 
jest aktywnym uczestnikiem decyzji dotyczących jego zdrowia19. Pacjenci zwracają więk-
szą uwagę na koszty związane z opieką zdrowotną. W tym kontekście ZKO jest podobne 
do indywidualnych kart (danych) pacjenta (Personal Health Record), ponieważ powoduje 
wzrost świadomości zdrowotnej społeczeństwa;

2) Współodpowiedzialność pacjenta za podejmowane decyzje w opiece zdrowotnej (con-
sumer–driven health care20, Consumer Directed Health Plans21). Celem wszystkich zarzą-
dzanych przez konsumentów planów zdrowotnych (Consumer Directed Health Plans) jest 
zwiększenie indywidualnej odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji związanych 
z opieką zdrowotną. Jako przykłady możemy podać „Flexible Spending Accounts” oraz 
„Medical Savings Accounts”. Rozwój technologii informatycznych umożliwił inny kierunek 
rozwoju dokumentacji medycznej, a mianowicie gromadzenie i kontrolę przez pacjenta 
informacji medycznej w formie elektronicznej. Najczęściej spotykane określenia tego no-
wego rodzaju dokumentacji medycznej to PHR (Personal/Patients Health Records). Koszty 
opieki zdrowotnej są zależne od trybu życia i zachowań pacjenta. Według badania „koszty 
opieki zdrowotnej osoby palącej, niezależnie od faktu, że żyje ona krócej w porównaniu 
z osobą niepalącą są o jedną trzecią większe”22;

3) Wzrastająca odpowiedzialność pacjenta za jego zdrowie. ZKO zakłada bardziej świadome 
korzystanie z opieki medycznej. To wiąże się z wymaganiami w stosunku do większej wie-
dzy medycznej wśród pacjentów, i ich zainteresowania nowościami w sferze ubezpieczeń 
zdrowotnych oraz zmianą trybu życia na prozdrowotny. Bez tych ostatnich warunków ZKO 
nie przyniesie spodziewanych efektów. ZKO jest narzędziem i jak będzie wykorzystane za-
leży od polityków, ubezpieczycieli, ale również od pacjentów. Sposób zaangażowania pa-
cjenta w podejmowanie decyzji dotyczących jego zdrowia powoduje, że pacjent staje się 
bardziej świadomym konsumentem świadczeń medycznych. „Consumer involvement in 
health care decisions” to zaangażowanie i udział pacjenta w podejmowaniu decyzji w opie-

19 J. Moser, op. cit., s. 1008.
20 Zobacz: Consumer–driven health care; http://en.wikipedia.org/wiki/Consumer-driven_health_care (20.08.2010).
21 D. Dranove, op. cit., s. 122–140.
22 J. Fries (et al.), Reducing Health Care Costs by Reducing the Need and Demand for Medical Services, New 
England Journal of Medicine 1993; 329, s. 321–324.; za: R. Levine, Shock Therapy for the American Health Care 
System. Why Comprehensive Reform is needed, Praeger, ABC–CLIO, 2009, s. 101.
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ce zdrowotnej. Celem tego podejścia jest zwrócenie uwagi pacjentów, aby stali się bardziej 
ostrożnymi konsumentami usług medycznych23. ZKO sprowadza analizę kosztów i korzyści 
do poziomu pojedynczego pacjenta.

Po tej krótkiej prezentacji ewolucji systemu ochrony zdrowia, oraz głównych koncepcji deter-
minujących rozwój ZKO należy przedstawić istotę tej idei. 

3. Istota ZKO
Według R. Sedhom’a ZKO jest połączeniem ubezpieczenia zdrowotnego z rachunkiem oszczęd-

nościowym, który korzysta z ulgi podatkowej24. ZKO w Stanach Zjednoczonych są elementem 
planu zdrowotnego, który zawiera wysokie odliczenia podatkowe (high–deductible health plan).

Wymienione koncepcje, które determinowały rozwój tej formy finansowania wpływają rów-
nież na cele ZKO. Jako cel główny możemy wskazać akumulację funduszy (środków finansowych) 
wykorzystywanych później na zapłatę świadczeń medycznych25. W Tabeli nr 1 przedstawiono 
oczekiwania i realizację celów ZKO w Stanach Zjednoczonych.

Tabela nr 1. Oczekiwania w Stanach Zjednoczonych w stosunku do ZKO

Oczekiwania Stopień realizacji celów ZKO

Ograniczenie wzrostu kosztów Nieosiągnięty26

Ograniczenie ilości świadczeń, które nie są konieczne27 Częściowo

Lepsze zarządzanie procesem leczenia Częściowo

Źródło: Opracowanie własne.

Warto przeanalizować jak obowiązkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne oraz ZKO 
rozwiązują kwestię pokusy nadużycia świadczeń (moral hazard). W przypadku dobrowolnych 
ubezpieczeń zdrowotnych czynnikiem ograniczającym pokusę nadużycia świadczeń medycznych 
jest procedura wypłaty odszkodowania. W przypadku ZKO pacjent sam ogranicza nieuzasadnione 
korzystanie ze świadczeń medycznych. Natomiast w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego NFZ ten cel jest osiągany poprzez ograniczenie za pomocą kontraktów ZOZ w za-
kresie wykonywania świadczeń.

Kontrola kosztów może nastąpić poprzez zwiększanie odpowiedzialności, świadomości 
zdrowotnej i odpowiedniego prozdrowotnego trybu życia wśród konsumentów. W Stanach Zjed-
noczonych lansowana teza jakoby dzięki zastosowaniu ZKO zostaną zmniejszone koszty opieki 
zdrowotnej jak na razie się nie sprawdziła. W RPA także nie zaobserwowano obniżenia kosztów 

23 M. Helms (ed.), Encyclopedia of Management, 5th edition, 2006, s. 350.
24 R. Sedhom, Health Saving Accounts: The Good, the Bad, and the Practical, Employee Benefit Plan Review 
2008, April, s. 5.
25 J. Moser, op. cit., s. 1008.
26 S. Glied, D. Ly, L. Brown, Medical savings accounts in the United States, (w:) S. Thomson, E. Mossialos, R. Evans 
(ed.), Private Health Insurance and Medical Savings Accounts: Lessons from International Experience, Cambrid-
ge University Press, Cambridge 2009, za: S. Glied, Health savings accounts in the United States, Euro Observer 
2008, Vol. 10, Number 4, s. 6.
27 P. Mango, V. Riefberg, Health Savings Accounts: making patients better consumers, The McKinsey Quarterly, 
January 2005; www.mckinseyquarterly.com (7.02.2005).



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 11(2/2011) 129

opieki medycznej wskutek wprowadzenia ZKO28. Uważam, że wprowadzenie ZKO w Polsce nie 
przyczyni się do obniżenia kosztów świadczeń medycznych oferowanych przez NZOZ. Obecnie 
pacjenci płacą z własnej kieszeni za świadczenia, które nie są elementem koszyka gwarantowa-
nych świadczeń. Klienci wybierają ten NZOZ, w którym otrzymują świadczenia o odpowiedniej 
jakości. ZKO może się przyczynić do obniżenia kosztów terapii farmaceutycznej. 

Tabela nr 2 wskazuje miejsca ZKO na tle ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych.

Tabela nr 2. Miejsce ZKO na tle ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych

Ubezpieczenia emerytalne Ubezpieczenia zdrowotne 

Ubezpieczenie 
obowiązkowe

Składka ZUS
(Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Składka OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny)

Składka NFZ
(Narodowy Fundusz Zdrowia)

Dobrowolne 
z ulgą podatkową 

PPE (Pracownicze Programy Emerytalne*)
IKE (Indywidualne Konta Emerytalne) Miejsce ZKO

Dobrowolne bez 
ulgi podatkowej Indywidualne ubezpieczenie na życie Dobrowolne ubezpieczenie 

zdrowotne. Miejsce ZKO

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U. nr 116, poz. 1207 z późn. 
zm.

Źródło: Opracowanie własne.

Pytania, które zadecydują o możliwości integracji ZKO z produktami ubezpieczeniowymi 
i finansowymi to: z jakimi produktami ubezpieczeniowymi ZKO mogą być oferowane? Które pro-
dukty finansowe mogą być uzupełnione o ZKO? 

Tabela nr 3 przedstawia porównanie ZKO z dobrowolnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. 

Tabela nr 3. ZKO jako uzupełnienie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych

Problem Płatnik (firma ubezpieczeniowa) ZKO

Współudział
w płaceniu

Wysoki w przypadku polis
o małej składce. Wysoki.

Ograniczone
pokrycie

Często w polisach występuje pokrycie 
ryzyka zachorowania na choroby 
rzadkie, natomiast brak pokrycia 

chorób cywilizacyjnych, z uwagi na 
częstotliwość ich występowania.

Pacjent finansuje (pokrywa) z ZKO 
część kosztów leczenia.

Wyłączenie 
dodatkowego 
ubezpieczenia 

zdrowotnego od 
pracodawcy

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 
(abonamenty medyczne) jest formą 

motywacji pracowników. 

Zamiana części dodatkowego ubez-
pieczenia zdrowotnego na ZKO 

prowadzi do wzrostu świadomości 
ekonomicznej pacjenta, co czyni go 

bardziej świadomym konsumen-
tem usług medycznych.

Źródło: Opracowanie własne.

28 H. McLeod, Di McIntyre, op. cit., s. 8.
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Bardzo kosztowne świadczenia medyczne mogą jednak doprowadzić nie tylko do wyczerpania 
się środków zgromadzonych na ZKO, ale często będą przewyższać te kwoty. Dlatego dobrowolne 
ubezpieczenia medyczne nie wykluczają się z ZKO, a powinny się uzupełniać.

ZKO łatwo się dopasują do potrzeb rynku, ponieważ są formą finansowania opieki zdrowotnej. 
Zgromadzone środki w zależności od regulacji ustawy mogą być wydane na różne typy świadczeń. 
Niezależnie od zakresu dopuszczonych świadczeń, na które mogą być przeznaczone zgromadzone 
fundusze, klienci tych produktów będą zadowoleni z możliwości finansowania swoich potrzeb 
zdrowotnych jednocześnie korzystając z ulgi podatkowej w procesie finansowania. 

4. Arytmetyka ZKO
Jakiej kwoty może się spodziewać przeciętny Kowalski na rachunku ZKO? Tabela nr 4 przed-

stawia możliwe warianty takich wyliczeń przy różnych założeniach. Wyliczenia obejmują wiek 
rozpoczęcia oszczędzania w ZKO odpowiednio: 30, 40, 50 lat. Jako wiek przejścia na emeryturę 
przyjęto dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn – 65 lat. Zakładamy, że zgromadzone środki nie są wy-
dawane do momentu przejścia na emeryturę. Założyliśmy: 2 warianty miesięcznej kwoty wpłat: 
100 PLN oraz 200 PLN, stopę zwrotu (efektywność inwestowania) na poziomie 4% w całym okre-
sie do przejścia na emeryturę, miesięczną kapitalizację odsetek. Dla porównania indeks WIG2029 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 16 kwietnia 1994 r. do 5 marca 
2010 r. miał 139% wzrostu co daje rocznie 5,6%30. Tabela nr 4 przedstawia hipotetyczną wartość 
kapitału zgromadzonego na ZKO przy wyżej wymienionych założeniach bez podatku od zysków 
kapitałowych oraz z jego uwzględnieniem. 

Tabela nr 4. Wartość zgromadzonych kapitałów na ZKO

Wiek 
rozpo-
częcia 

oszczę-
dzania 

(lat)

Płeć

Okres 
inwesto–

wania 
(lat)

Miesięczna 
kwota wpłaty 

na ZKO
100 PLN,

bez podatku 
od zysków

kapitałowych 

Miesięczna 
kwota wpłaty 

na ZKO
200 PLN,

bez podatku 
od zysków

kapitałowych 

Miesięczna
kwota wpłaty 

na ZKO
100 PLN, 

z uwzględnie-
niem podatku 

od zysków
kapitałowych 

Miesięczna
kwota wpłaty

na ZKO
200 PLN, 

z uwzględnie-
niem podatku

od zysków
kapitałowych 

20 Kobieta 40 118 590 237 180 98 341 196 681
20 Mężczyzna 45 151 450 302 900 122 132 244 264
30 Kobieta 30 69 636 139 273 60 893 121 785
30 Mężczyzna 35 91 678 183 355 78 105 156 211
40 Kobieta 20 36 800 73 599 33 793 67 586
40 Mężczyzna 25 51 584 103 169 46 248 92 495
50 Kobieta 10 14 774 29 548 14 186 28 372
50 Mężczyzna 15 24 691 49 382 23 198 46 396

Źródło: Opracowanie własne.

29 http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/spws/portfele/wig20_pl.htm#Wykres (7.09.2010).
30 R. Lerski, Ile naprawdę można było zarobić na WIG20, Expander; http://prnews.pl/analizy/ile–naprawde–mo-
zna–bylo–zarobic–na–wig20–49577.html (7.09.2010).
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Z przedstawionych wyliczeń wynika, że istotna jest zarówno średnia miesięczna (roczna) kwota 
środków zgromadzonych na ZKO wolnych od podatku, jak również długość okresu oszczędzania 
i sposób inwestowania środków. ZKO nie różnią się od typowych ubezpieczeń na życie, OFE, 
PPE. Jednak, roczna kwota środków wolnych od podatku, które będzie można wpłacić na ZKO 
jest regulowana przez państwo i ograniczona pewnym limitem. System finansowania ochrony 
zdrowia w Polsce jest inny niż w Stanach Zjednoczonych, ale i u nas obowiązują reguły opisane 
przez P. Fronstin’a31. Z tych wyliczeń wynika, że dla osób w wieku 40 i 50 lat maksymalna po-
tencjalna kwota, jaką można zgromadzić okaże się niewystarczająca przy rosnącej oczekiwanej 
średniej długości życia. Z tej kwoty nie będzie można pokryć wszystkich świadczeń zdrowotnych 
płaconych z własnej kieszeni. Łatwo można zauważyć, że podatek od zysków kapitałowych wpły-
wa w istotny sposób na wartość zgromadzonego kapitału. Stąd każde rozwiązanie, które oferuje 
korzyści podatkowe i zwalnia podatnika z płacenia wyżej wymienionego podatku wpłynie pozy-
tywnie na rozwój ZKO w Polsce.

5. Pozytywne i negatywne efekty związane z ZKO
Przy analizie plusów i minusów, korzyści i negatywnych aspektów związanych z wprowadze-

niem ZKO musimy mieć na uwadze zarówno społeczeństwo jak i pacjenta, lekarza, pracodawcę 
oraz instytucje finansowe – firmy ubezpieczeniowe i NFZ. 

Na podstawie analizy rozwoju ZKO w innych krajach możemy wymienić następujące pozytyw-
ne efekty: 

ograniczenie n� ieefektywnego wykorzystania zasobów w opiece zdrowotnej;
oszczędności wskutek bardziej racjonalnego korzystania ze świadczeń medycznych;� 
skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty;� 
większą odpowiedzialność za decyzje związane z wyborem świadczeń zdrowotnych; terapii, � 
produktów leczniczych, myślenie w kategoriach koszty – efektywność;
większą świadomość zdrowotną, większą dbałość o zdrowie i korzystanie ze świadczeń � 
prewencyjnych częstsze niż w przypadku pozostałych pacjentów32, aktywne podejście do 
problemów związanych ze zdrowiem; Pacjent stara się rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie 
dotyczących go problemów zdrowotnych, poszukuje informacji o jakości i cenie świadczeń 
i zaczyna oceniać dostawców usług zdrowotnych, wymienia opinie z innymi pacjentami;
współodpowiedzialność finansową za decyzje korzystania z usług, które nie są włączone do � 
koszyka gwarantowanych świadczeń lub przy których kolejka oczekujących jest zbyt długa;
zwiększenie różnorodności oferowanych produktów ubezpieczeniowych i finansowych;� 
poprawę dostępności świadczeń; przy zastosowaniu ZKO niektóre świadczenia, jak stomato-� 
logiczne, optyczne, itd. mogą stać się bardziej dostępne;
elastyczność przeznaczenia środków;� 
różne źródła finansowania – tylko pracodawca lub pracownik oraz wspólnie pracodawca � 
i pracownik (częściowo pracodawca i częściowo pracownik);
brak ograniczeń dotyczących wkładu (miesięczny, kwartalny lub roczny)� 33;
ulgi podatkowe;� 
środki zgromadzone na ZKO nie przepadają przy zmianie pracodawcy lub dostawcy świad-� 
czeń medycznych;

31 P. Fronstin, The Use of Health Savings Accounts for Health Care in Retirement, „EBRI”, ebri.org, 2010, April, vol. 
31, nr 4, s. 3.
32 S. Glied, op. cit., s. 6. 
33 R. Sedhom, op. cit., s. 6.
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dobre � rozwiązanie dla zdrowych i młodych pracowników, którzy niechętnie wykupują do-
datkowe ubezpieczenie zdrowotne34;
wzrost � konkurencji wśród dostawców usług medycznych.

Jakie korzyści z zarządzania ZKO pacjentów mogą wynikać dla lekarzy? Lekarze, którzy uczest-
niczą w zarządzaniu ZKO będą posiadać bardziej zadowolonych, ufających im pacjentów. Można 
zakładać, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą mieli dostęp do informacji i wy-
ników badań, historii leczenia prowadzonej przez specjalistów, do których pacjenci się wybrali 
bez skierowania od lekarza POZ. Pacjenci będą bardziej zainteresowani wynikiem terapii, co przy-
czyni się do lepszych efektów, w konsekwencji ci pacjenci po pewnym czasie powinni rzadziej 
odwiedzać lekarzy. Tak może być w przypadku świadczeń, których nie ma na liście świadczeń 
gwarantowanych, oraz za które pacjenci płacą z własnej kieszeni; do tej pory pacjenci często nie 
informowali lekarzy POZ o leczeniu u specjalistów. Rolą lekarza POZ jest wspomaganie pacjenta 
w podejmowaniu decyzji o wydawaniu zgromadzonych na jego koncie środków ZKO. To pozwoli 
uniknąć sytuacji mających miejsce w Stanach Zjednoczonych, takich jak „unikanie przez pacjentów 
wydawania środków, w tym na prewencję – z tego powodu mogą wystąpić problemy zdrowotne 
w starszym wieku”35. Warto też zastanowić się nad wprowadzeniem opłat za tę usługę36. 

Do negatywnych zjawisk związanych z ZKO możemy zaliczyć:
prow� adzi do segmentacji ryzyka37, wybierane jest przez osoby zdrowe, które mają mniejszą 
awersję do ryzyka38;
prowadzi do zwiększenia nierównomierności w korzystaniu z opieki zdrowotnej� 39;
powoduje unikanie lub opóźnianie w korzystaniu ze świadczeń medycznych� 40, co w później-
szym etapie może zwiększyć koszty terapii41; W Polsce z uwagi na obowiązkowe ubezpiecze-
nie zdrowotne to zagrożenie będzie występowało z mniejszym skutkiem;
powoduje unikanie korzystania z bardzo drogich świadczeń medycznych� 42, których koszty 
mogą przewyższać kwoty zgromadzone na ZKO;
prowadzi do wzrostu przepaści między publicznym a prywatnym sektorem ochrony zdrowia; � 
W Polsce niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, poprzez oferowanie wyższych płac starają 
się przyciągnąć najlepszych specjalistów z publicznych ZOZ. ZKO raczej nie doprowadzi do 
pogorszenia się tej sytuacji, ponieważ proces przejścia specjalistów z publicznego do pry-
watnego sektora trwa już od dłuższego czasu. 

Niektóre z podstawowych problemów związane z ZKO to:
1. W przypadku korzystania ze świadczeń opłaconych z ubezpieczenia zdrowotnego pacjent 

nie widzi i nie odczuwa rzeczywistych kosztów w ochronie zdrowia i w związku z tym nie 
jest zainteresowany ich kontrolą i obniżeniem;

2. Brak wystarczającej informacji dotyczącej jakości, kosztów i efektywności świadczonych 
usług medycznych (performance, outcomes), utrudnia uzyskanie efektów z wdrożenia ZKO 
w postaci zahamowania wzrostu kosztów opieki medycznej. 

34 W Polsce brak jest rozwiązania, które promuje wśród młodych i zdrowych ideę ubezpieczenia zdrowotnego.
35 P. Powell, R. Laufer, The promises and constraints of consumer–directed healthcare, Business Horizons 2010, 
nr 53, s. 178.
36 Opłaty może dokonywać pacjent lub instytucja prowadząca rachunek ZKO.
37 J. Moser, op. cit., s. 1013.
38  Ibidem, s. 1011.
39 Ibidem, s. 1013.
40 S. Glied, D. Ly, L. Brown, op. cit., s. 6.
41 R Sedhom., op. cit., s. 5.
42 Y. Yi, A. Maynard, op. cit., s. 12.
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Podsumowanie
Instytucja ZKO nie wyklucza dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, lecz je uzupełnia, 

wspiera poprzez ulgi podatkowe osoby bez względu na wiek, mogąc stanowić zachętę dla ludzi 
młodych, zarabiających powyżej średniej. Korzystając z ZKO są oni w stanie zgromadzić fundu-
sze, które nie są opodatkowane, jeżeli są przeznaczone na świadczenia medyczne. Możliwość 
transferu tak zgromadzonych kwot wśród rodziny pozwoli młodym ludziom częściowo finan-
sować wydatki zdrowotne dla rodziców i bliskich. W sytuacji starzejącego się społeczeństwa 
i perspektywy obniżenia się wielkości emerytury z I filaru, ZKO mogą stać się także istotnym 
elementem finansowania świadczeń medycznych emerytów. 

ZKO może się przyczynić do wzrostu konkurencji w sektorze ubezpieczeń zdrowotnych, co 
może skutkować poprawą ich jakości, oraz obniżką cen. Poprzez zwiększenie różnorodności roz-
wiązań stwarzamy większe możliwości wyboru, pozwalające pacjentom lepiej dobrać produkt, 
odpowiadający ich potrzebom.

ZKO są jednym z narzędzi dostarczania opieki zdrowotnej lepiej dostosowanej do potrzeb 
i możliwości finansowych pacjenta, można je traktować jako innowacyjne rozwiązania organi-
zacyjno–finansowe w ochronie zdrowia. Jako kolejne cechy tego rozwiązania można wymienić: 
płacenie za wynik (Pay–for–performance), kontrakty grup zakupowych, partnerstwo publicz-
no–prywatne, metoda – „wybierz i zarezerwuj” (Choose and book)43. Rosnąca świadomość 
zdrowotna społeczeństwa połączona z aktywną promocją ZKO mogą przyczynić się do ich roz-
powszechnienia w Polsce. 

ZKO, elektroniczny zapis danych pacjenta (Electronic Health Record), personalny elektroniczny 
zapis danych pacjenta (Personal Health Record), transgraniczna opieka medyczna są nowymi 
zjawiskami, które niewątpliwe będą miały wpływ na kierunki rozwoju systemu ochrony zdro-
wia w Polsce. Warto obserwować tendencje rozwoju tych czynników w innych krajach w celu 
osiągnięcia maksymalnych korzyści z ich wdrożenia w polskim systemie ochrony zdrowia. Na 
uwagę zasługuje też możliwość wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku ZKO do 
opłat w transgranicznych usługach medycznych.

ZKO mogą przynieść zarówno korzyści jak i niebezpieczeństwa. Rolą instytucji tworzących 
regulacje służące do ich wprowadzenia, jest umiejętne zmniejszenie skutków negatywnych 
i zwiększenie pozytywnych. Rozpatrując możliwości implementacji ZKO w polskim systemie 
ochrony zdrowia musimy stosować podejście całościowe, uwzględniające wszystkie możliwe 
plusy i minusy obserwowane w innych krajach. Umiejętne zintegrowanie tych rozwiązań w pol-
skim systemie ochrony zdrowia pozwoli zwiększyć efekty pozytywne i jednocześnie obniżyć 
skutki negatywne. Korzystając z doświadczeń pionierów możemy się uczyć na ich błędach. Na 
tym polega siła wymiany informacji, rola wiedzy i transfer najlepszych praktyk z jednego kraju 
do drugiego. W procesie transferu modeli szczególną rolę mogą pełnić organizacje typu „think 
tank”44 – instytuty badawcze i firmy konsultingowe.

Dr Petre Iltchev, Zakład Zarządzania Ochroną Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi

43 P. Dawson, The British National Health Care Service: Crisis and Transformation, American College of Radiology 
2006, s. 741.
44 P. Dickson, Think Tanks, Atheneum, New York 1971.
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Summary of the ar� cle

Health savings accounts – a new tool for financing the health care;
the development of health savings accounts in selected countries

This article reviews the development of Health Saving Accounts (HSA) in different countries, 
taking into account both theory and practice. They are a specific form of raising capital in order 
to finance current and future medical expenditures. HSA are a combination of health insurance 
and bank savings account, which uses tax credit. Theoretical foundations for the Health Savings 
Accounts were introduced in the 70s of the twentieth century in the United States. This concept 
was implemented in health systems of such countries as Singapore, South Africa and China. We 
analyze the nature and goals of HSA, the conceptions influencing its development, and the pros 
and cons of this form of health care financing. HSA lead to an increase in patient’s co–respon-
sibility for his health. The main thesis of this article is the assumption that HSA do not interfere 
with the mandatory or voluntary health insurance, but complement them. By increasing the di-
versity of health insurance products we provide wider choice, enabling patients to better match 
the product with their needs.
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II. OPRACOWANIA I RAPORTY

Aleksander Daszewski, Anna Dąbrowska

Korzystne dla konsumentów zmiany ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, UFG i PBUK

W poprzednim numerze „Rozpraw Ubezpieczeniowych” zaprezentowane zostały zgłoszone 
przez Rzecznika Ubezpieczonych propozycje legislacyjne w odniesieniu do rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz niektórych in-
nych ustaw (druk sejmowy nr 3960)1. 

W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Ko-
munikacyjnych oraz niektórych innych ustaw2, którą Prezydent RP podpisał 7 września 2011 r.

Ustawa nowelizująca jest bardzo obszerna i zawiera wiele istotnych zmian, które mają za 
zadanie poprawić funkcjonowanie rynku ubezpieczeń obowiązkowych oraz usystematyzować 
przynajmniej cześć dotychczasowych regulacji. Poniżej prezentujemy zmiany, które głów-
nie w oparciu o prowadzone postępowania skargowe Rzecznik Ubezpieczonych ocenia jako 
najistotniejsze z punktu widzenia rozwiązania problemów spotykanych na co dzień przez ubez-
pieczających, ubezpieczonych i poszkodowanych.

Warto przypomnieć, że prace nowelizacyjne3 trwały stosunkowo długo. Grupa Robocza ds. 
Przeglądu Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych Rady Rozwoju Rynku Finansowego funkcjonująca 
przy Ministrze Finansów rozpoczęła prace nad gruntowną nowelizacją ustawy jeszcze w 2007 r.

W trakcie procesu legislacyjnego Rzecznik Ubezpieczonych, o czym szeroko była mowa 
w poprzednich „Rozprawach”, zgłaszał liczne uwagi i propozycje dotyczące brzmienia nowych 
przepisów. Obecnie, gdy nowelizacja została już uchwalona z zadowoleniem odnotowujemy,
iż zdecydowana większość kluczowych postulatów Rzecznika została w niej uwzględniona4. 

1 Por. A. Dąbrowska, Propozycje Rzecznika Ubezpieczonych do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3960), Rozprawy 
Ubezpieczeniowe 2011, nr 10, s. 155–181.
2 Dz. U. nr 205, poz. 1210.
3 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
4 Należy w tym miejscu także podkreślić, iż jest w tym zasługa wielu osób, które intensywnie pracowały nad 
ustawą. Wśród tych osób na pewno należy wymienić „gospodarzy” tej ustawy, czyli przedstawicieli Minister-
stwa Finansów, którzy zawsze z uwagą analizowali, często skrajnie różne, stanowiska instytucji biorących udział 
w procesie legislacyjnym, starając się znaleźć kompromisowe rozwiązania. Ogromne wsparcie dla propozycji 
Rzecznika oraz pomoc w ich przygotowaniu Rzecznik uzyskał ze strony dr. Marcina Orlickiego z Uniwersytetu
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Wśród nowych regulacji, które w większości wejdą w życie 11 lutego 2012 r.5 kolejno należy wy-
mienić następujące przepisy:

Pierwszym z nich jest nowy art. 8a, który będzie stanowił, w odniesieniu do ubezpieczeń 
obowiązkowych normę zapobiegającą zatajaniu przed ubezpieczycielem przez ubezpiecza-
jącego znanych mu okoliczności mających wpływ na zwiększenie ryzyka ubezpieczeniowego. 
Rozwiązanie to rozwiewa także wątpliwości dotyczące możliwości stosowania do ubezpieczeń 
obowiązkowych art. 815 i 816 k.c.6

W brzmieniu projektu rządowego przepis ten miał wprowadzić zasadę, zgodnie z którą, jeżeli 
ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń wszystkich znanych sobie okoliczności istotnych 
dla ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej, o które ubezpieczyciel zapytywał przed zawar-
ciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego, a okoliczności te wyszły na jaw po zawarciu umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wyso-
kości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem okoliczności niepodanych do jego wiadomości.

Zmiana wysokości składki ubezpieczeniowej po zawarciu umowy ubezpieczenia obowiązkowe-
go mogłaby wówczas nastąpić w przypadku wadliwego podania ubezpieczycielowi jakichkolwiek 
informacji mających wpływ na ustalenie jej wysokości, nie zaś tych które istotnie dotyczą oko-
liczności zwiększających prawdopodobieństwo zajścia wypadku ubezpieczeniowego, jak to ma 
miejsce w odniesieniu do ubezpieczeń dobrowolnych. 

Przedstawiciele Rzecznika Ubezpieczonych zwrócili uwagę, że przepis w tej wersji rodziłby 
ryzyko, iż wysokość składki ubezpieczeniowej byłaby ustalana w oderwaniu od rozmiaru rze-
czywistego ryzyka, a tym samym ubezpieczający w ubezpieczeniach obowiązkowych byłby 
traktowany gorzej niż ubezpieczający w ubezpieczeniach dobrowolnych.

Ostatecznie, zgodnie z uchwalonym brzmieniem przepisu, jeżeli ubezpieczający nie podał za-
kładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę praw-
dopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej 
zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa 
wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości. Ponadto, 
w razie zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia obowiązkowego mimo braku 
odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

Następnymi przepisami ważnymi głównie dla poszkodowanych są dodane, w następstwie 
propozycji zgłoszonych przez Rzecznika Ubezpieczonych ust. 5 i 6 w art. 14 ustawy. Nowe regu-

im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Należy też wspo-
mnieć o zaangażowaniu członków sejmowych Komisji Finansów Publicznych oraz Podkomisji stałej do Spraw Insty-
tucji Finansowych, dzięki którym w trakcie prac sejmowych udało się wprowadzić ważne dla konsumentów nowe 
uregulowania prawne. Nie bez znaczenia dla przyjętych ostatecznie rozwiązań w toczącej się czasami trudnej po-
lemice pozostawały również głosy przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz jej 
eksperta w osobie prof. Eugeniusza Kowalewskiego, środowiska pośredników ubezpieczeniowych (Stowarzyszenia 
Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych) oraz Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Fi-
nansowych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
5 Zgodnie z art. 11, ustawa wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2012 r., z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 65 i art. 10, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 1 pkt 50 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
6 Por. J. Nawracała, Uwagi na tle art. 815 § 3 k.c., Prawo Asekuracyjne 2006, nr 3, s. 60; K. Ludwichowska, Przepisy 
kodeksu cywilnego a regulacje ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie ubezpieczenia OC posiada-
czy pojazdów mechanicznych, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2008, nr 5, s. 14; M. Orlicki, O projekcie zmian w usta-
wie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – raz jeszcze, Prawo Asekuracyjne 2011, nr 1, s. 23.
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lacje zobowiązują Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do udostępniania poszkodowanemu 
lub uprawnionemu informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzial-
ności Funduszu lub wysokości świadczenia. Osoby te będą mogły także żądać pisemnego 
potwierdzenia przez Fundusz udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt 
kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem. Na żądanie poszkodo-
wanych i uprawnionych, Fundusz będzie również ww. informacje i dokumenty udostępniał 
w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania moż-
liwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości 
sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie będzie 
mógł wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś 
koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektro-
nicznej ponoszone przez te osoby, nie będą mogły odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych 
kosztów wykonywania tego rodzaju usług. Przepisy te będą się również odpowiednio stosowały 
do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie szkód, o których mowa w art. 
123 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Ratio legis tych zmian wynikało z potrzeby zapewnienia przejrzystości i transparentności po-
stępowania likwidacyjnego, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do ubezpieczycieli7, również 
w przypadku postępowań prowadzonych przez UFG, bądź przez PBUK wypełniającego funkcję 
organu odszkodowawczego. W ostatnich latach Rzecznik Ubezpieczonych w toku rozpoznawania 
indywidualnych skarg dostrzegł bowiem, iż poszkodowani mają nierzadko problemy z uzyskaniem 
z UFG znajdujących się tam informacji i dokumentów dotyczących odpowiedzialności Funduszu 
oraz wysokości świadczeń. Fundusz odmawiając dostępu do znajdujących się w jego posiadaniu 
akt szkodowych argumentował, że w świetle obowiązujących przepisów nie ma takiego obowiąz-
ku. Brak jego istnienia oparty był na gramatycznej wykładni przepisów art. 16 i 25 ust. 3 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej oraz art. 14 ust. 5 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG 
i PBUK. Uwagę Rzecznika Ubezpieczonych zwróciło również to, że w początkowych latach obo-
wiązywania tych dwóch ustaw, Fundusz nie negował istnienia takiego obowiązku. Ze względu na 
zmianę wcześniejszej korzystnej dla poszkodowanych praktyki, Rzecznik Ubezpieczonych uznał za 
niezbędne doprecyzowanie obowiązujących regulacji w tym zakresie, co zostało uwzględnione.

Kolejnym nowym przepisem, ważnym dla ubezpieczających, o którego wprowadzenie zabiegał 
Rzecznik Ubezpieczonych, jest dodany w art. 18 ustawy ust. 3 w następującym brzmieniu: 

„3. W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpie-
czenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1–3, przesyłką listową, za chwilę jego złożenia 
uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego”.

Regulacja ta ma wielu przeciwników8. Niektórzy przedstawiciele branży ubezpieczeniowej 
uważają ją bowiem za zbędną po pierwsze ze względu na art. 61 k.c., od którego odejście zabu-
rza porządek cywilistyczny9, po drugie stawiającą ubezpieczycieli w trudnej sytuacji ze względu 

7 Por. art. 16 ust. 4 oraz art. 23 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
8 Por. uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do druku nr 3960; http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/4A-
939AE247D91BF7C125787200426582/$file/3960-003.pdf.
9 Nawiasem mówiąc ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK zawiera więcej odstępstw od zasad 
przyjętych w kodeksie cywilnym, w tym chociażby wprowadzany nowelizacją odmienny niż wskazany w art. 112 
k.c. sposób liczenia terminów; w odniesieniu do obowiązkowych ubezpieczeń: OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych, OC rolników oraz budynków rolniczych, zgodnie z nowelizacją będzie obowiązywała zasada, iż „okres 
12 miesięcy, na który jest zawierana umowa ubezpieczenia kończy się z upływem dnia poprzedzającego począt-
kowy dzień okresu ubezpieczenia” (por. art. 26 ust. 2, art. 45 ust. 2, art. 61 ust. 2 nowego brzmienia ustawy).
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na to, że ubezpieczyciel w niektórych przypadkach będzie musiał poczekać kilka dni, aby dowie-
dzieć się, czy została złożona rezygnacja z zawarcia kolejnej umowy. Do tej pory jednak, w tej 
kłopotliwej sytuacji był ubezpieczający, dla którego droga pocztowa często była jedynym sposo-
bem złożenia oświadczenia o rezygnacji z zawarcia kolejnej umowy i to on często miał dylemat, 
czy skutecznie unicestwił skutki działania klauzuli prolongacyjnej i nie grozi mu podwójne ubez-
pieczenie, a także konieczność uregulowania podwójnej składki ubezpieczeniowej. Sądzimy, że 
przepis ten dla zakładów ubezpieczeń, jako profesjonalistów nie powinien w rzeczywistości sta-
nowić poważniejszego problemu.

Praktyka Rzecznika wskazuje jednak, że dodatkowa regulacja uwzględniająca specyfikę ubez-
pieczeń obowiązkowych jest potrzebna ze względu na szereg dotychczasowych problemów 
występujących w obrocie. Wielu konsumentów zgłaszało bowiem Rzecznikowi, iż mimo wysłania 
rezygnacji z zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres, kilka dni czy nawet tygodni przed za-
kończeniem dotychczasowej umowy, nie ma gwarancji, iż dotrze ona do ubezpieczyciela na czas. 
Trzeba pamiętać, że cytowany wyżej przepis będzie dotyczył trzech ubezpieczeń obowiązkowych 
o charakterze powszechnym, w których zdecydowanego ograniczenia doznaje zasada swobody 
umów i które wiele osób nadal traktuje analogicznie jak zobowiązanie podatkowe, czy postępo-
wanie przed sądem. Ubezpieczający, co jest naturalne, chcą mieć pewność, że nadane na poczcie 
oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia bądź odstąpieniu od umowy będzie skuteczne. 

Podniesione wyżej kwestie wskazują jak ważna jest w dzisiejszych czasach rola nowoczesnych, 
sprawnie działających rejestrów, do którego osoby uprawnione mają szybki dostęp.

Znacznym udogodnieniem dla ubezpieczających będzie również nowy art. 16a w ustawie 
o działalności ubezpieczeniowej10, w myśl którego zawiadomienia i oświadczenia składane 
w związku z zawartą umową ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu uznawać się będzie 
za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego agent ubezpieczeniowy dzia-
ła. Dodatkowo, co równie ważne, zakład ubezpieczeń nie będzie mógł wyłączyć ani ograniczyć 
upoważnienia agenta ubezpieczeniowego do odbierania wymienionych oświadczeń. 

Przepis ten również ma zadanie ułatwić składanie przez ubezpieczających, ubezpieczonych 
i uprawnionych z umów ubezpieczenia oświadczeń woli związanych z zawartą umową ubezpie-
czenia, w tym także zawierających rezygnację ubezpieczającego z zawarcia umowy ubezpieczenia 
na kolejny okres. Warto dodać, iż przepis zakazuje ograniczania przez ubezpieczyciela prawa do 
przyjmowania tych zawiadomień i oświadczeń przez agentów działających na rzecz danego za-
kładu ubezpieczeń, co dotychczas było częstą praktyką.

Wydaje się, iż z dniem wejścia w życie ustawy wszystkie umowy agencyjne zawierające wy-
łączenia czy też ograniczenia upoważnienia agentów ubezpieczeniowych do odbierania od 
ubezpieczających oświadczeń woli powinny zostać zmienione i dostosowane do nowych prze-
pisów.

Następne istotne zmiany w ustawie wprowadzone m.in. z inicjatywy Rzecznika Ubezpieczo-
nych to przepisy dodane w art. 28, art. 46 oraz art. 62 jako ust. 1a–1d. Zgodnie z ich brzmieniem 
ubezpieczyciele w razie zawarcia umowy obowiązkowych ubezpieczeń: OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, OC rolników oraz budynków rolniczych będą obowiązani potwierdzić ubezpie-
czającemu zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 
Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, które nie przewidują terminu w jakim ubezpie-
czyciel powinien potwierdzić zawarcie umowy ubezpieczenia stosownym dokumentem, zdarzają 
się stosunkowo często przypadki, iż polisa ubezpieczeniowa nie jest w ogóle wystawiana lub jest 

10 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66 z późn. zm.
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przekazywana ubezpieczającemu bardzo późno, np. po kliku miesiącach od zawarcia umowy. Ta 
niewłaściwa praktyka zdarzała się właśnie w przypadku obowiązkowych umów ubezpieczenia 
zawieranych na mocy ustawowej klauzuli prolongacyjnej, co skutkowało po stronie ubezpiecza-
jącego brakiem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, 
czy nawet niekiedy brakiem wiedzy o fakcie zawarcia kolejnej umowy.

Nowe przepisy nakładają również na ubezpieczycieli obowiązek wysłania ubezpieczającemu 
nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia obo-
wiązkowego została zawarta, informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia.

Informacja będzie musiała zawierać w szczególności:
1) określenie wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia na-

stępnej umowy ubezpieczenia;
2) pouczenie, że wysokość składki, może ulec zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez 

zakład ubezpieczeń wyjdą na jaw okoliczności mające wpływ na wysokość składki, oraz 
wskazanie tych okoliczności;

3) pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1 oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie 
złożenia tego wypowiedzenia;

4) pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego wypowiedzenia.

Ponadto informacja ta będzie musiała być wysłana:
1) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli przy 

zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczający 
wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci, lub

2) w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczają-
cego.

Rzecznik Ubezpieczonych w trakcie prac legislacyjnych zwracał dodatkowo uwagę, że przepisy 
te powinny zostać uzupełnione o sankcję dla ubezpieczyciela za niewypełnienie ww. obowiązków 
związanych z wykonaniem umowy. Niektórzy przedstawiciele nauki oraz instytucji chroniących 
interesy konsumentów, również wskazywali, że brak jakiejkolwiek sankcji dla ubezpieczyciela za 
niewypełnienie tych obowiązków może oznaczać, że przepis będzie nieskuteczny11. 

Rzecznik postulował, aby sankcją było pozostawienie warunków umowy ubezpieczenia na 
kolejny okres ubezpieczenia w kształcie nie gorszym od warunków poprzedniej umowy lub pra-
wo wypowiedzenia umowy zawartej z ubezpieczycielem, który nie wykonał lub niewłaściwie 
wykonał związany z zawartą uprzednio umową obowiązek informacyjny. Ostatecznie sankcji ta-
kiej w ustawie nowelizującej nie wprowadzono, co jednak nie wklucza możliwości dochodzenia 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez ubezpieczyciela tych obo-
wiązków na zasadach ogólnych oraz sankcji o charakterze administracyjnoprawnym ze strony 
organu nadzoru. 

W art. 28, 46 oraz 62 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK zostały jeszcze 
dodane dwa ustępy: 1e i 1f. 

Dodany ust. 1e stanowi, że jeżeli okoliczności mające wpływ na ustalenie wysokości składki 
ubezpieczeniowej wyszły na jaw po wysłaniu wyżej wspomnianych informacji o składce ubez-
pieczeniowej, zakład ubezpieczeń będzie mógł odpowiednio ją zwiększyć z uwzględnieniem tych 
okoliczności i w takim przypadku wezwie ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki. 

11 M Orlicki, op.cit., s. 28; uwagi takie zgłaszali również w trakcie prac sejmowych przedstawiciele UOKiK.
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Przepis ten wzbudził sprzeciw Rzecznika Ubezpieczonych, jako że stwarza on sytuację, w któ-
rej ubezpieczyciel będzie mógł zwiększyć składkę ubezpieczeniową, w razie ujawnienia, iż po 
wysłaniu informacji jakichkolwiek nowych okoliczności mających wpływ na wysokość składki, 
nawet wówczas, gdy informacje te w indywidualnym przypadku nie będą miały żadnego zna-
czenia dla określenia rozmiarów ryzyka. Innym niebezpieczeństwem może być to, że przepis ten 
będzie dawał zakładom ubezpieczeń możliwość ubiegania się o większą składkę po wysłaniu 
informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres w związku z okolicznościami ujawnionymi nawet 
po zakończeniu tej kolejnej umowy ubezpieczenia. Rzecznik proponował doprecyzowanie tej 
regulacji, poprzez wskazanie, że jeżeli w okresie od wysłania przez ubezpieczyciela informacji do 
końca bieżącego okresu ubezpieczenia ujawniłyby się okoliczności powodujące istotną zmianę 
prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, o których zakład ubezpieczeń dowiedział 
się w kolejnym okresie ubezpieczenia, mógłby on wówczas odpowiednio zwiększyć składkę 
ubezpieczeniową z uwzględnieniem tych okoliczności. W takim przypadku zakład ubezpieczeń 
wzywałby ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki niezwłocznie, ale nie później niż 
do końca okresu trwania umowy ubezpieczenia. Niestety propozycja ta nie zyskała akceptacji 
ustawodawcy. Należy więc wyrazić nadzieję, że interpretacja i praktyka ubezpieczycieli nie pój-
dzie w kierunku, którego obawiał się Rzecznik Ubezpieczonych i nie będzie potrzeby szybkiej 
nowelizacji omawianego przepisu.

Nowy ust. 1f słusznie zwalnia ubezpieczycieli ze stosowania regulacji określonych w ust. 1a–1e 
w odniesieniu do umów zawieranych w trybie negocjacji z przedsiębiorcą.

Ważnymi zmianami, szczególnie dla tych, którzy mimo istnienia powyższych mechanizmów 
prawnych z rożnych względów nie zrezygnują z zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego 
(OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników, budynków rolniczych) w trybie klauzu-
li prolongacyjnej i zawrą jednocześnie nową umowę ubezpieczenia są nowe przepisy zawarte 
w art. 28a, 46a oraz 62a.

Regulacje te stanowią, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego lub rolnik w tym samym 
czasie będzie ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej 
jedna z umów ubezpieczenia obowiązkowego będzie zawarta w trybie klauzuli prolongacyjnej, ta 
ostatnia będzie mogła zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. W przypadku wypowiedze-
nia umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel będzie mógł żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za 
okres, przez który będzie ponosił odpowiedzialność.

Ponadto w sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia kilku umów ubezpieczenia w odniesieniu do 
tego samego pojazdu mechanicznego lub tego samego gospodarstwa rolnego lub tego same-
go budynku rolniczego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, 
wówczas temu ubezpieczycielowi będzie się należała składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej 
umowy ubezpieczenia.

Chcemy jednak zwrócić uwagę, że ze względu na zawarty w ustawie nowelizującej w art. 6 
przepis intertemporalny, zgodnie z którym do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wej-
ścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, możliwość skorzystania z tych 
przepisów odnosić się będzie do umów zawartych od dnia 11 lutego 2012 r. Do umów wcześniej-
szych w tym zakresie będą obowiązywać stare zasady.

Nowe rozwiązania były bardzo mocno krytykowane przez niektórych przedstawicieli ubez-
pieczycieli, jako wręcz zagrażające interesowi poszkodowanego. Trzeba jednak w tym miejscu 
przypomnieć o istnieniu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz rejestru umów 
ubezpieczenia działu II grupy 3 i 10 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Warto 
też zaznaczyć, iż klauzula prolongacyjna, która nota bene jest ewenementem w Unii Europejskiej 
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i miała służyć ochronie poszkodowanych, stała się dodatkowo instrumentem do pobierania po-
dwójnej składki za ubezpieczenie. Gdyby takiej praktyki nie było i byłaby ona jedynie stosowana 
w tym celu, w jakim została stworzona, podmioty reprezentujące interesy konsumentów bez 
wątpienia nie zgłaszałyby postulatów zmian ustawy w tym zakresie.

Warto zaznaczyć, że w trakcie prac sejmowych nad omawianą nowelizacją, m.in. dzięki sta-
raniom Rzecznika Ubezpieczonych udało się wypracować korzystne dla ubezpieczających 
brzmienie art. 28a ust. 1, art. 46a ust. 1 i art. 62a ust. 1. Toczyła się bowiem dyskusja odnośnie 
tych przepisów, a w szczególności zmiany ich brzmienia z przedłożenia rządowego projektu po-
legającej na zastąpieniu wyrazów: „w tym samym czasie” wyrazami: „na ten sam okres”. Gdyby 
w ww. przepisach znalazły się wyrazy „na ten sam okres” mogłoby to oznaczać osłabienie me-
chanizmów przeciwdziałających problemowi podwójnego ubezpieczenia. Przykładowo, jeżeli 
ubezpieczający zawarłby nową umowę z okresem ubezpieczenia rozpoczynającym się choćby 
dzień wcześniej, niż początkowy dzień ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy za-
wartej na mocy klauzuli ustawowej, byłby w zasadzie pozbawiony szansy zrezygnowania z tej 
niepotrzebnej, podwójnej umowy, no mocy tego przepisu. Ostatecznie jednak przepisy obrały 
brzmienie wskazane wcześniej.

Wreszcie przykładem ważnych regulacji prokonsumenckich wprowadzonych w następstwie 
uwag i propozycji zgłoszonych przez Rzecznika Ubezpieczonych są przyjęte w ustawie nowelizu-
jącej zmiany dotyczące art. 41, 42, 56, 57, 76 oraz 77 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
UFG i PBUK, dotyczące zasad zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Przede wszystkim Rzecznika Ubezpieczonych ogromnie satysfakcjonuje fakt, iż zasady zwrotu 
składki za niewykorzystany okres ochrony w przypadku trzech najpowszechniejszych ubezpie-
czeń obowiązkowych (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników i ubezpieczeń 
budynków rolniczych) zostaną zrównane z zasadami obowiązującymi w stosunku do pozosta-
łych umów ubezpieczenia określonymi w kodeksie cywilnym (art. 813 § 1 zd. 2 k.c.). Należy 
bowiem zaznaczyć, że w chwili obecnej regulacje dotyczące zwrotu składki ubezpieczeniowej 
znajdujące się w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK są mniej korzystne dla 
ubezpieczających niż zasady określone przepisami kodeksu cywilnego. Na fakt ten zwracali uwa-
gę zarówno przedstawiciele doktryny, jak i instytucji konsumenckich12.

Rządowy projekt ustawy przewidywał, iż zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpie-
czenia w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4 nastąpi niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia o zwrot składki. Rzecznik Ubezpieczonych wskazał jed-
nak, że ubezpieczający, którego przestała łączyć z zakładem ubezpieczeń umowa ubezpieczenia 
powinien otrzymać zwrot nienależnej składki jak najszybciej. Rzecznik proponował, aby zwrot 
składki następował automatycznie po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia i nie był uzależniany 
od wystąpienia z wnioskiem o zwrot składki do ubezpieczyciela. 

Według nowych przepisów zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypad-
ku rozwiązania umowy ubezpieczenia będzie musiał nastąpić niezwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy lub w przypadku odstąpienia od umowy, 
od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń 
wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych 
przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

12 M Orlicki, op.cit., s. 29; uwagi dotyczące dyskryminujących zasad zwrotu składki za niewykorzystany okres 
ubezpieczenia w trzech najpowszechniejszych ubezpieczeniach obowiązkowych zgłaszali również w trakcie prac 
sejmowych przedstawiciele UOKiK.
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Z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych znikną ponadto regulacje ograniczające prawo 
uzyskania zwrotu składki z powodu szkody, która nastąpiła w okresie poprzedzającym rozwią-
zanie umowy, a także mówiące, że zwrot składki przysługuje jedynie za każdy pełen miesiąc 
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia13. Po wejściu w życie nowelizacji zwrot składki będzie 
przysługiwał za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej.

Rzecznikowi Ubezpieczonych udało się ponadto pozyskać poparcie, choć nie zawsze pełne, 
dla kilku innych propozycji precyzujących i rozwiewających wątpliwości co do stosowania nie-
których obowiązujących regulacji, jak przykładowo regulacje zawarte w art. 14 ust. 4 dotyczące 
obowiązku niezwłocznego przekazania przez zakład ubezpieczeń dokumentacji do Ubezpiecze-
niowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z nieustaleniem ważności umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego14, w art. 39 ust. 1 i 1a, art. 54 i art. 7415 dotyczące momentu powstania odpo-
wiedzialności ubezpieczyciela w przypadku umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów, OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych zawartych na mocy klauzuli 
prolongacyjnej czy też dodanie art. 109a16 wskazującego, iż roszczenia poszkodowanego do Fun-
duszu, o których mowa w art. 98 ust.1 i 1a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG 
i PBUK, przedawniają się z upływem terminu przewidzianego dla tych roszczeń w przepisach 
kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym oraz że 
bieg przedawnienia roszczenia poszkodowanego do Funduszu przerywa się także przez zgłosze-
nie Funduszowi tego roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym 
zgłaszający roszczenie otrzymał na piśmie oświadczenie Funduszu o przyznaniu lub odmowie 
przyznania świadczenia. Na gruncie przepisów dotychczasowych z uwagi na fakt, iż odpowie-
dzialność Funduszu wynika bezpośrednio z ustawy, trudno było ustalić termin przedawnienia 
roszczeń.

Akceptacji posłów nie zyskała propozycja odrębnego określenia terminu przedawnienia 
w przypadku szkody na osobie wyrządzonej przez niezidentyfikowanego sprawcę, jeśli jego 
zachowanie wyczerpywałoby jednocześnie w zakresie strony przedmiotowej znamiona prze-
stępstwa katastrofy lub wypadku drogowego. Rzecznik zwracał bowiem uwagę, że w aktualnym 
stanie prawnym, jeżeli szkoda jest wynikiem zbrodni lub przestępstwa to termin przedawnienia 
roszczenia o naprawienie szkody wynosi lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu 

13 Art. 41 ust. 2, art. 42, art. 56 ust. 2, art. 57 oraz art. 77.
14 W art. 14 ust. 4 otrzymał brzmienie: „4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń 
nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpo-
wiedzialnej za szkodę, właściwy do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na 
zasadach określonych w rozdziale 7. Zakład ubezpieczeń przesyła niezwłocznie zgromadzoną dokumentację do 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, powiadamiając o tym osobę zgłaszająca roszczenie. Przepis art. 
109 ust. 3 stosuje się odpowiednio”.
15 W art. 39 ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawar-
cia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3”.
Dodany został też ust. 1a w brzmieniu: „1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w art. 28 ust. 1, odpowie-
dzialność zakładu ubezpieczeń powstaje z chwilą jej zawarcia”.
Analogiczne zmiany wprowadzono w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników oraz ubezpie-
czenia budynków rolniczych.
16 „1. Roszczenia poszkodowanego do Funduszu, o których mowa w art. 98 ust.1 i 1a, przedawniają się z upły-
wem terminu przewidzianego dla tych roszczeń w przepisach Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną czynem niedozwolonym.
2. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w ust. 1, przerywa się także przez zgłoszenie Funduszowi tego 
roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie otrzymał na 
piśmie oświadczenie Funduszu o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia”.
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na to kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. 
Rzecznik wystąpił z taką propozycją ze względu na występujące w doktrynie prawa cywilnego jak 
i w orzecznictwie sądowym, rozbieżności interpretacyjne w zakresie pojęcia „szkoda wynikła ze 
zbrodni lub występku”. Istnieje bowiem spór, czy dla ustalenia dopuszczalności stosowania dwu-
dziestoletniego terminu konieczne jest imienne ustalenie sprawcy szkody i przypisanie mu winy 
w rozumieniu prawa karnego, czy też wystarczające jest ustalenie, że określone zachowanie 
w okolicznościach danego zdarzenia jest przestępstwem bez konieczności imiennego wskazania 
sprawcy szkody. 

Niestety, pomimo długotrwałych prac i szeregu prób Rzecznikowi nie udało się uzyskać ak-
ceptacji ustawodawcy dla wszystkich propozycji, co trzeba przyznać dyskusyjnych, aczkolwiek 
służących ochronie interesów ubezpieczających oraz poszkodowanych, a także budowie ko-
rzystniejszego aniżeli dotychczas wizerunku branży ubezpieczeniowej. Mamy tutaj na myśli 
propozycje: rozwiązania problemu wyczerpywalności sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach 
obowiązkowych oraz publikowania szerszych informacji na temat działalności poszczególnych 
zakładów ubezpieczeń, w tym przebiegu postępowań likwidacyjnych oraz wyników postępowań 
sądowych związanych z wykonywaniem umów ubezpieczenia. Niemniej jednak zagadnieniami 
tymi zainteresowało się żywo wielu uczestników prac legislacyjnych, w tym parlamentarzystów, 
co – miejmy nadzieje zaowocuje w przyszłości lepszymi rozwiązaniami także trudnych kwestii. 
Wyrażamy bowiem głębokie przekonanie, że wobec szeregu sporów w związku z wyczerpaniem 
się sumy gwarancyjnej lub zagrożeniem jej wyczerpania Sąd Najwyższy, gdzie obecnie toczą się 
postępowania w tym zakresie, wypracuje prospołeczną linię judykatury, natomiast kwestia szer-
szego przekazywania opinii publicznej informacji na temat działalności poszczególnych zakładów 
ubezpieczeń, tym razem bez nieuzasadnionego oporu ze strony samorządu zakładów ubezpie-
czeń znajdzie wyraz w planowanej nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Mgr Aleksander Daszewski, radca prawny koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych
Mgr Anna Dąbrowska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Summary of the ar� cle

Pro–consumer amendments to the Act concerning compulsory 
insurances, the Insurance Guarantee Found and the Polish Motor 
Insurance Bureau

Authors present pro–consumer regulations introduced by the Insurance Ombudsman and re-
ferring to the amendments to the Act about compulsory insurances, the Insurance Guarantee 
Found and the Polish Motor Insurance Bureau and other acts. 

In addition, they indicate the proposals of the Insurance Ombudsman which were based ma-
inly on complaints filed to the office together with phone and e–mail inquiries, clearly indicating 
problems faced by insured and injured.

Complex but strongly necessary novelisation is the effect of a long–lasting discussion and in-
volvement of several interested people, experts and entities.

Authors are pleased to inform that the majority of key postulates presented by the Insurance 
Ombudsman were included in the novelisation. The last part of the article is devoted to the are-
as which, in their opinion, still needs to be regulated.

Two fundamental aspects are highlighted: problem of exhaustion of guarantee sum in the 
compulsory third party liability insurances and dissemination of information concerning the 
activity of insurance companies, including an issue of liquidation proceedings and courts’ judg-
ments pertaining to the execution of insurance agreement’s terms. Nevertheless, authors still 
hope that all of the above problems can be solved by other means.
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III. RECENZJE I NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jacek Lisowski, „Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego 
w Polsce”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, 356 s. 
(Kazimierz Ortyński)

1. Problematyka gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń, w tym także prowadzącego 
ubezpieczenie kredytu kupieckiego stanowi istotne zagadnienie badawcze oraz praktyczne. 

Dziedzina i charakter działalności ubezpieczeniowej m.in. jej niebagatelne i rosnące zna-
czenie w procesie rozwoju gospodarczego a także w zabezpieczeniu gospodarstw domowych 
z jednej strony oraz odwrotny cykl kosztów do przychodów, tj. tzw. odwrotny cykl produk-
cyjny a także potencjalna możliwość wystąpienia dużej zmienności wyników finansowych na 
prowadzonej działalności podstawowej z drugiej strony, wymagają aby system finansowy ubez-
pieczyciela adekwatnie odzwierciedlający zachodzące procesy finansowe w przedsiębiorstwie 
ubezpieczeniowym uwzględniał specyfikę właściwą do przedmiotu prowadzonej działalności 
ubezpieczeniowej. Znalazło to wyraz w szczególności w unormowaniach prawnych regulujących 
zasady rachunkowości ubezpieczeniowej i prowadzenia gospodarki finansowej a także w sferze 
wymogów kapitałowych czy zasad oceny wypłacalności firm ubezpieczeniowych. Odmienność 
zasad prowadzenia gospodarki finansowej odnosi się również do działalności ubezpieczenio-
wej non–life oraz life, co wiąże się z ich odmiennymi horyzontami czasowymi zobowiązań, 
wynikających z rodzajów zawieranych umów ubezpieczenia (generalnie rocznych czy długoter-
minowych). 

2. Książka dr. hab. Jacka Lisowskiego pt. „Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli 
kredytu kupieckiego w Polsce” jest udaną próbą rozwinięcia zagadnień gospodarki finansowej 
zakładu ubezpieczeń non–life ze szczególnym podkreśleniem niezbędności uwzględniania pew-
nej odmienności gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia 
kredytu kupieckiego. 

Praca ta jest unikalna w polskiej literaturze ubezpieczeniowej, ze względu na szerokie i do-
głębne rozwinięcie zagadnienia charakteru systemu finansowego i gospodarki finansowej oraz 
zasad jej funkcjonowania w zakładzie ubezpieczeń non–life a także w zakładzie ubezpieczeń pro-
wadzącym ubezpieczenia kredytu kupieckiego.

Książka dr. hab. J. Lisowskiego jest adresowana do finansistów zajmujących się profesjonalnie 
problematyką finansów i gospodarką finansową zakładu ubezpieczeń a także innych uczest-
ników rynku ubezpieczeń (nadzór ubezpieczeniowy, analitycy rynku ubezpieczeniowego) oraz 
osób studiujących problematykę finansów ubezpieczycieli.
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3. Praca obejmuje: wstęp, cztery rozdziały, zakończenie, wykaz źródeł, wykaz rysunków i tabel 
oraz załączniki z tablicami technicznych rachunków wyników ubezpieczycieli wraz z wybranymi 
wskaźnikami finansowymi. Poszczególne rozdziały obejmują następujące zagadnienia:

Rozdział I – Ekonomiczne aspekty gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń;
Rozdział II – Elementy gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń;
Rozdział III – Ubezpieczenia kredytu kupieckiego – rozwój i funkcjonowanie;
Rozdział IV – Gospodarka finansowa ubezpieczycieli kredytu kupieckiego.
Wykaz źródeł składa się z 36 stron obejmujących piśmiennictwo (w ponad 50% w językach ob-

cych), źródła prawne i ogólne warunki ubezpieczeń oraz pozostałe źródła. Książka zawiera 356 
stron (z załącznikami).

We Wstępie autor podkreśla, że problemem badawczym pracy jest określenie cech specy-
ficznych ubezpieczyciela kredytu kupieckiego, takich, które oddziaływują na charakter jego 
gospodarki finansowej. Następnym zagadnieniem, jakie stawia przed sobą autor, jest wskazanie 
sposobu oddziaływania tych cech na gospodarkę finansową ubezpieczyciela. Autor wskazuje, że 
tezą pracy jest stwierdzenie, iż „… ubezpieczyciele kredytu kupieckiego, ze względu na przed-
miot prowadzonej działalności prowadzą specyficzną, w stosunku do pozostałych ubezpieczycieli 
non–life, gospodarkę finansową”. Jego zdaniem realizacja celu głównego pracy wymagała roz-
wiązania kilku szczegółowych problemów badawczych, tj. określenia relacji między systemem 
finansowym ubezpieczeń gospodarczych i gospodarką finansową ubezpieczyciela, między ryzy-
kiem działalności ubezpieczeniowej a gospodarką finansową ubezpieczyciela a także zbadania 
i przeanalizowania części składowych gospodarki finansowej ubezpieczycieli non–life, zasad 
funkcjonowania ubezpieczeń kredytu kupieckiego oraz kredytu kupieckiego i rynku ubezpieczeń 
kredytu a także scharakteryzowania specyfiki gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu 
względem pozostałych ubezpieczycieli non–life.

W rozdziale I, w jego części pierwszej kolejno odniesiono się do: koncepcji systemu finanso-
wego ubezpieczeń gospodarczych oraz zakresu pojęciowego rynku ubezpieczeń i klasycznych 
zasad ochrony ubezpieczeniowej. Zaprezentowano również pojęcie, cele i funkcje gospodarki 
finansowej ubezpieczycieli. Określono też relacje między systemem finansowym a gospodarką 
finansową zakładu ubezpieczeń. W następnej części rozdziału poddano analizie zakres pojęcio-
wy działalności ubezpieczeniowej, ryzyka, na jakie narażony jest zakład ubezpieczeń oraz zakres 
wykorzystania metod risk management przez ubezpieczycieli szczególnie pod kątem ich sku-
teczności oraz efektywności.

W rozdziale II początkowo charakteryzuje się zasady i warunki podejmowania oraz prowadze-
nia działalności ubezpieczeniowej. W tym ostatnim przypadku rozwija się problematykę składki 
ubezpieczeniowej a w szczególności: zasadę ekwiwalentności w trzech relacjach – równowagi 
między składkami a świadczeniami, między składką a oczekiwanym świadczeniem oraz między 
składką a wielkością ryzyka, charakteryzuje się metody kalkulacji i taryfowania składek a także 
reguły bruttowania składek. 

W dalszej części rozważa się przychody ubezpieczyciela – z tytułu składek, z lokat oraz pozosta-
łe. Wśród kosztów zakładu ubezpieczeń wyróżnia się koszty z tytułu: wypłaconych odszkodowań 
i świadczeń, utworzonych rezerw techniczno–ubezpieczeniowych (dokładniej zmian ich sta-
nów), poniesionych (określonych przepisami prawa czy statutem) wydatków na prowadzenie 
działalności ubezpieczeniowej (koszty administracyjne oraz akwizycji) oraz koszty pozostałe. 

W następnej części rozdziału wskazano na znaczenie wyniku finansowego ubezpieczyciela 
oraz wagę analizy finansowej w tym analizy rentowności działalności ubezpieczeniowej. Znacz-
ną część rozdziału poświęcono problematyce zarządzania aktywami i pasywami ubezpieczyciela. 
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W badaniu pasywów podkreślono charakter i znaczenie źródeł finansowania zakładu ubezpie-
czeń. Poddano analizie różne formy kapitałów własnych oraz obcych. W tym ostatnim przypadku 
skoncentrowano się głównie na rezerwach techniczno–ubezpieczeniowych, dokonując ich kla-
syfikacji, charakteryzując sposoby ich wyznaczania oraz uwypuklając ich funkcje. Określa się 
również znaczenie reasekuracji i jej wpływ na finanse zakładu ubezpieczeń. W analizie aktywów 
skoncentrowano się na znaczeniu działalności lokacyjnej z uwzględnieniem struktury lokat. Po-
nadto wskazano na wagę należności zakładu ubezpieczeń. 

Szczególne miejsce w tym rozdziale zajmuje problematyka wypłacalności ubezpieczycieli. 
Przedmiotem analizy są różne ujęcia tego zagadnienia, badania nad wypłacalnością ubezpieczy-
cieli oraz modele (systemy) wypłacalności. Charakteryzuje środki własne zakładu ubezpieczeń, 
funkcje przez nie pełnione a także margines wypłacalności, kapitał gwarancyjny oraz pokrycie re-
zerw techniczno–ubezpieczeniowych określonymi aktywami, jako istotne elementy definiujące 
poziom wypłacalności ubezpieczyciela. Znaczącą ostatnią część rozdziału II stanowią: proble-
matyka sprawozdawczości finansowej, pojęcie, zakres i metody analizy finansowej oraz cele, 
metody i rola nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową. W tym kontekście wskazuje się na 
pozycję biegłego rewidenta, audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej a także aktuariusza. 
Określa się również znaczenie reasekuracji i jej wpływ na finanse zakładu ubezpieczeń. 

Rozdział III poświęcono zagadnieniom ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Analizuje się różne 
aspekty polityki kredytowej przedsiębiorstwa niefinansowego – istotę, cel, zasady, strategie oraz 
znaczenie kredytu kupieckiego dla finansowania obrotów towarowych i usług. W tym kontek-
ście określa się charakter ryzyka kredytowego oraz metody zarządzania tym ryzykiem. Prowadzi 
to do przedstawienia metod finansowania tego ryzyka i pojęcia oraz klasyfikacji ubezpieczeń 
kredytu. Dalszą część stanowią rozważania charakteryzujące rozwój ubezpieczenia kredytu.

Badanie funkcji ubezpieczenia kredytu prowadzone jest na tle klasycznych funkcji ochro-
ny ubezpieczeniowej. Wskazuje się również na stopień wykorzystania ubezpieczenia kredytu 
w krajach europejskich. Wyróżnia się i analizuje się zasady ubezpieczenia kredytu. Sposób po-
stępowania przy zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia jest kolejnym przedmiotem 
analiz autora.

W dalszej części rozdziału bada się główne postanowienia warunków ubezpieczenia kredytu 
oraz ubezpieczenia kontraktów eskportowych występujące na polskim rynku ubezpieczeń. Przy 
ubezpieczeniu kontraktów eksportowych podkreśla się, że są one równocześnie istotnym na-
rzędziem polityki promocji eksportu, wykorzystywanym powszechnie przez agencje kredytów 
eksportowych w wielu krajach świata. 

W ostatniej części rozdziału przeprowadza się analizę uwarunkowań rozwoju ubezpieczeń kre-
dytu kupieckiego oraz tendencji rozwojowych (dynamiki i struktury) tych ubezpieczeń na rynku 
krajowym oraz światowym. Wskazuje się także na oddziaływanie na rynek ubezpieczeń kredytu 
kupieckiego procesów globalizacji oraz internacjonalizacji. Bada się oddziaływanie cykliczności 
gospodarki międzynarodowej i krajowej na funkcjonowanie oraz politykę ubezpieczycieli kre-
dytu. Definiuje się cykl koniunkturalny w ubezpieczeniach kredytu i wskazuje się na duże jego 
podobieństwo do cyklu koniunkturalnego w gospodarce. Rozważa się również wyzwania stoją-
ce przed zakładami ubezpieczeń prowadzące ubezpieczenie kredytu związane ze zmianami na 
światowych rynkach kapitałowych, wdrażaniem projektu Solvency II, z wprowadzaniem mię-
dzynarodowych standardów rachunkowości, z niestabilności bądź niespójności unormowań 
prawnych. Postuluje się szerszą współpracę na rynku ubezpieczeń kredytu m.in. w zakresie wy-
miany informacji oraz doświadczeń.
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W rozdziale IV autor rozpoczyna analizę od badania cech charakterystycznych ryzyka kredy-
towego. Rozważa się jego ujęcia w aspekcie przedmiotowym, podmiotowym, czasowym oraz 
przyczynowo–skutkowym. Zwraca się też uwagę na specyfikę tego ryzyka w kredytach eks-
portowych oraz istotną z punktu widzenia stanowiska UE koncepcji ryzyka rynkowego i ryzyka 
nierynkowego. W procesie wspierania eksportu w ramach ubezpieczenia kredytów eksporto-
wych, zgodnie ze stanowiskiem organów UE, pomocą państwa obejmowane mogą być bowiem 
tylko ryzyka nierynkowe. 

Bada się także wykorzystanie wyróżnionych grup instrumentów finansowych na tle ubezpie-
czeń do transferu ryzyka kredytowego.

Dalej podkreśla się, na przykładzie różnych sfer działalności zakładów ubezpieczeń, odmien-
ność ryzyka, jakie ponoszą ubezpieczyciele kredytu w stosunku do ryzyka obejmowanego przez 
ubezpieczycieli majątkowych. Implikuje to zdecydowanie większą zmienność w ich kluczowych 
wskaźnikach finansowych np. w dynamice składki przypisanej i odszkodowań wypłaconych (na 
udziale własnym) czy we wskaźniku szkodowości na udziale własnym względnie rentowności 
działalności technicznej. Charakter ryzyka kredytu wpływa więc na specyficzny charakter gospo-
darki finansowej tych ubezpieczycieli. 

Zagadnienia specyfiki gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń kredytu są rozwijane przy 
charakteryzowaniu cyklu biznesowego tego typu ubezpieczyciela ze szczególnym podkreśleniem 
różnic w metodach underwritingu, taryfikacji i dystrybucji oraz większej roli i częstszego stoso-
wania windykacji (polubownej czy prawnej), szerszego korzystania z informacji gospodarczych 
czy efektywniejszego wykorzystania instytucji regresu.

Charakteryzuje się również na etapie planistycznym oraz realizacyjnym najważniejsze proce-
sy biznesowe w zakładzie ubezpieczeń kredytu a przede wszystkim w działalności technicznej 
(ubezpieczeniowej), w sferze kapitałowej oraz w zakresie działalności inwestycji finansowych. 

W działalności ubezpieczeniowej do kluczowych zagadnień, zdaniem autora, należą: określe-
nie wysokości przyszłych zobowiązań finansowych z tytułu planowanych umów ubezpieczenia 
oraz ustalanie adekwatnych składek (głównie na podstawie indywidualnej wyceny ryzyka lub 
wyceny portfelowej). 

Istotnym narzędziem wykorzystywanym przy wycenie ryzyka kredytowego są modele ryzyka 
niewypłacalności. Analizę tych modeli zaprezentowano w dalszej części rozdziału.

Zagadnieniom metod kalkulacji składek poświęcono znaczną dalszą część rozdziału. Autor przy 
problematyce wyceny ryzyka kredytowego przeciwstawia uproszczone (wskaźnikowe) modele 
ryzyka zaawansowanym modelom ryzyka, sugerując, że te pierwsze dominują wśród ubezpie-
czycieli majątkowych a te drugie wśród ubezpieczycieli kredytu oraz instytucji wyceniających 
ryzyko kredytowe. Pogłębiając wątek wynikający z analizy krzywej rozkładu (funkcji gęstości) 
strat (z tytułu realizacji ryzyka kredytowego), określa się formuły na wyznaczanie kwoty strat 
oczekiwanych oraz związane z kwantyfikacją jej czynników, wykorzystując m.in. znane w prakty-
ce ubezpieczeniowej pojęcie PML (probable maximum loss).

Dalej prezentowane są założenia i koncepcja dwóch międzynarodowych badań związanych 
z określaniem wielkości prawdopodobnych maksymalnych strat (PML) oraz postaci analitycznej 
odpowiedniej krzywej gęstości, odnoszących się do ryzyka kredytowego obejmowanego przez 
ubezpieczycieli kredytu. Analiza tych wielkości posłużyła autorowi do określenia formuły od-
powiednich wskaźników charakteryzujących dwie fazy zarządzania w zakładzie ubezpieczeń: 
zarządzania ryzykiem i zarządzania roszczeniami a także empirycznych wartości PML. Autor 
podkreśla, że wyniki tych badań wskazują na szczególne znaczenie zarządzania ryzykiem (kre-
dytowym) w obniżaniu wielkości strat z tytułu niewypłacalności – można je istotnie ograniczyć 
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przez zmniejszanie przyznanych limitów kredytowych. Uzupełniającym elementem w analizie 
problemu jest uwzględnianie tzw. odzysku z zabezpieczenia kredytu. 

Następnym ważnym, zdaniem autora, elementem przy określaniu wielkości straty oczekiwanej 
jest badanie ekspozycji na ryzyko (niewypłacalności dłużnika), tj. oczekiwanego stopnia wyko-
rzystania przez niego kredytu handlowego przed faktycznym wystąpieniem niewypłacalności 
(odpowiedniej zwłoki w regulowaniu należności). Analizę danych statystycznych tej ekspozycji 
w wyróżnionych ujęciach poświęcono następną część rozdziału.

Z kolei autor podjął próbę, z wykorzystaniem uproszczonej metody (wskaźnikowej), określenia 
formuł na wyznaczenie stopy składki. Bada się też użyteczność modeli rozkładu strat kredy-
towych uwzględniających straty tzw. oczekiwane i nieoczekiwane oraz tzw. wartość zagrożoną 
(Value At Risk) a także koszt kapitału. Te nowatorskie ujęcia pozwalają, zdaniem autora, na wy-
bór najbardziej adekwatnej metody kalkulacji składki. Jednocześnie autor zdaje sobie sprawę 
z ograniczoności modeli matematycznych ryzyka m.in. ze względu na zakres ryzyka pokrywane-
go przez ubezpieczycieli kredytu, podkreślając przy tym, że równie istotne znaczenie w praktyce 
biznesowej mają umiejętności i doświadczenie underwriterów, aktuariuszy oraz odpowiednia 
kultura zarządzania ryzykiem kredytowym. Wskazuje się również, że w wycenie ryzyka politycz-
nego modele matematyczne mają zdecydowanie mniejsze zastosowanie. 

Dalszym etapem analizy jest problematyka bruttowania stawek składki. Ubezpieczyciele kre-
dytu stosują w tej dziedzinie inne podejście niż ubezpieczyciele majątkowi. Analizie poddaje się 
czynniki, które mają istotny wpływ na kształtowanie się tych stawek.

Do istotnej części analizy działalności ubezpieczeniowej należą także zagadnienia określania 
limitów kredytowych obejmowanych ochroną ubezpieczeniową oraz wpływu działań windykacji 
przedszkodowej i postępowań regresowo–windykacyjnych na wyniki finansowe ubezpieczyciela 
kredytu.

Przedmiotem następnej części rozdziału są zagadnienia związane z określaniem zapotrzebo-
wania na kapitały ubezpieczyciela, metodologią wyznaczania wielkości rezerw składkowych, 
szkodowych i rezerwy na wyrównanie szkodowości w kontekście wdrażania międzynarodo-
wych standardów rachunkowości oraz Solvency II. Podkreśla się, że stosowanie właściwych 
metod w tej sferze posiada szczególną wagę m.in. ze względu na specyfikę pokrywanego przez 
ubezpieczycieli ryzyka w tym także z powodu znacznej zmienności i cykliczności ich wyników 
finansowych. Wskazano również na szczególną rolę reasekuracji i określonych programów re-
asekuracyjnych w prowadzeniu gospodarki finansowej i zapewnieniu jej stabilności. 

Końcowa część rozdziału odnosi się do kluczowych zagadnień działalności lokacyjnej, ustawo-
wych wymogów związanych z wypłacalnością ubezpieczycieli kredytu oraz metod wskaźnikowych 
oceny ich gospodarki finansowej.

W Zakończeniu autor dokonuje swoistego podsumowania rezultatów przeprowadzonych ba-
dań, odnosząc się do stopnia zrealizowanych celów pracy zarówno o charakterze teoretycznym 
jak i praktycznym. Wykazuje też zasadność postawionej hipotezy pracy. Następnie prezentuje 20 
wniosków i ustaleń wynikających z procesu badawczego pracy oraz podkreśla, że praca wypełnia 
lukę badawczą w sferze gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu.

4. Do zrealizowanych w pracy zadań w szczególności należy zaliczyć:
1) wykazanie specyfiki gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu na tle postępowania 

banków (w sferze udzielania kredytu bankowego) oraz gospodarki finansowej ubezpieczy-
cieli non–life nieprowadzących ubezpieczenia kredytu – w sferze underwritingu, sposobu 
funkcjonowania na rynku, skutków i reakcji na: cykle koniunkturalne, zmianę kursu walu-
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towego czy uzależnienia od decyzji zewnętrznych (legislacyjnych) oraz w zmienności wyni-
ków finansowych;

2) określenie specyfiki podejścia ubezpieczycieli kredytu do procesu oceny ryzyka kredyto-
wego;

3) uwypuklenie szczególnej wagi informacji gospodarczej w procesie zawierania i wykonywa-
nia umowy ubezpieczenia;

4) podkreślenie istotnej roli windykacji należności oraz regresu ubezpieczeniowego;
5) wskazanie na fundamentalne znaczenie reasekuracji;
6) podkreślenie wagi wykorzystywania zaawansowanych metod statystycznych w kalkulacji 

składki ubezpieczeniowej;
7) wykazanie złożoności skutków wdrożenia MSR 4 oraz wymogów Solvency II;
8) określenie postulatów w zakresie poszerzenia bazy mierników sytuacji ekonomiczno–fi-

nansowej oraz ubezpieczeniowej oraz sprawozdawczości ubezpieczycieli działu II ubezpie-
czeń, w tym również w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa.

5. Autor wykazał się bardzo dobrym przygotowaniem literaturowym i warsztatowym – praca 
zawiera wnikliwe badanie poruszanych zagadnień i oparta jest na bogatej literaturze krajo-
wej oraz zagranicznej, przede wszystkim anglojęzycznej. Autor wykazał się właściwą wiedzą 
ubezpieczeniową oraz wysoką sprawnością w wykorzystaniu metod analizy ubezpieczeniowej 
i finansowej.

Konstrukcja pracy jest logiczna oraz właściwie dostosowana do prezentowanych kwestii. 
Książka stanowi zwartą całość i jest podporządkowana konsekwentnemu dążeniu do osiągnięcia 
postawionych celów.

W sumie praca stanowi istotny i cenny wkład do teorii ubezpieczeń. Uważam, że recenzowana 
książka poprzez wszechstronny oraz pogłębiony opis, analizę i nowatorskie podejście do pro-
blemu gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń, w tym ubezpieczycieli kredytu, poszerzy 
i wzbogaci wiedzę ubezpieczeniową czytelników.

Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Ortyński, Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej
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Robert Stefanicki (red.), „Aktualne tendencje w prawie konsumenckim”, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, 232 s. (Małgorzata Maliszewska)

Polskie piśmiennictwo ubezpieczeniowe wzbogaciło się o interesującą pozycję poświęconą 
problematyce tendencji zachodzących w prawie konsumenckim i przygotowaną w ramach pro-
jektu „Potencjał naukowo–dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta”, współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie zawiera rozszerzoną postać wystąpień przedstawionych w dniu 8 kwietnia 
2010 r. na międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim, która zgromadziła 
przedstawicieli nauki, organizacji konsumenckich, zawodów prawniczych oraz przedsiębiorców 
a także studentów. Jego ideą przewodnią jest analiza i przybliżenie problematyki prawa konsu-
menckiego, nie stanowiącego dotychczas przedmiotu szczególnego zainteresowania doktryny 
i judykatury. Projekt wydawniczy umożliwia pogłębianie specjalistycznej wiedzy w zakresie pra-
wa konsumenckiego, ze wszech miar niezbędnej w obrocie gospodarczym1.

Zwięzłą charakterystykę idei opracowania przedstawił dr hab. Robert Stefanicki we wpro-
wadzeniu. Zwrócił w nim uwagę na konieczność zapewnienia konsumentom przejrzystości 
otoczenia prawnego w sposób umożliwiający ich ochronę przez kompleksową i czytelną 
informację, poinformował też o uruchomieniu w ramach projektu forum internetowego umożli-
wiającego wymianę poglądów wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Książka została podzielona na rozdziały odpowiadające prezentacjom konferencyjnym auto-
rów. Jej konstrukcja jest przejrzysta i właściwie dostosowana do prezentowanych zagadnień. 
Wykorzystano literaturę krajową i zagraniczną, która umożliwi pogłębianie wiedzy dotyczącej 
prawa konsumenckiego. Według kolejności opublikowanych tekstów swoje poglądy na temat 
zagadnień konsumenckich przedstawili: Jacek Gołaczyński, Marian Kępiński, Anastazja Kołodziej, 
Maria Lissowska, Piotr Machnikowski, Elwira Marszałkowska–Krześ, Norbert Reich, Grażyna Ro-
kicka, Zygfryd Siwik i Jules Stuyck.

Profesor Jacek Gołaczyński z Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego w opra-
cowaniu „Konsument w Internecie na przykładzie umów zawieranych na odległość” podjął 
problematykę umów elektronicznych. Autor słusznie zwrócił uwagę, iż w polskim prawie nie 
funkcjonuje samodzielna regulacja dotycząca zagadnień ochrony konsumenta w ramach umów 
elektronicznych. Odniósł się do istotnego problemu stosowania wzorców umownych w umo-
wach elektronicznych.

Profesor Marian Kępiński z Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w opracowaniu „Harmonizacja maksymalna 
– nowe wyzwanie dla ustawodawcy” przedstawił dyrektywy Unii Europejskiej odnoszące się 
do ochrony konsumenta: 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. „O odpowiedzialności za wadli-
we produkty”, 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. „O umowach zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa”, 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. „O nieuczciwych klauzulach w umo-
wach konsumenckich”, 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 r. „O umowach zawieranych na odległość” 
i dyrektywę 87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. „O kredycie konsumenckim”. Zaletą tego 

1 Por. sprawozdanie autorstwa kierownika projektu dr. hab. Roberta Stefanickiego z Uniwersytetu Wrocław-
skiego z tej konferencji, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2011, nr 10, s. 227–231. Por. również sprawozdanie tegoż 
autora z wcześniejszej konferencji „Aktualne tendencje w prawie konsumenckim”, Rozprawy Ubezpieczeniowe 
2010, nr 8, s. 197–200.
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opracowania jest przybliżanie niełatwych i stosunkowo wciąż mało u nas znanych podstaw 
prawnych niektórych unijnych regulacji konsumenckich.

Dr Anastazja Kołodziej z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskie-
go, w publikacji „Koncepcja forum internetowego jako realizacja idei uczelni opartej na wiedzy 
i otwartej na środowisko zewnętrzne oraz wybrane wątki związane ze sprzedażą konsumencką 
proponowane do dyskusji na forum” przedstawiła interesującą koncepcję forum internetowego 
jako środka wykorzystywanego dla realizacji celów projektu edukacyjnego. Autorka zapre-
zentowała prawidłowy pogląd w przedmiocie identyfikacji celów tego forum jako narzędzia 
umożliwiającego podniesienie poziomu ochrony konsumenta. Projekt stanowiący, w ocenie 
autorki, eksperyment edukacyjny powinien odgrywać rolę poradnictwa prawnego w obszarze 
zagadnień konsumenckich. Jest to nowoczesny sposób pogłębiania wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej w sferze konsumenckiej.

Dr hab. Maria Lisowska (Komisja Europejska, DG SANCO) w opracowaniu „Ekonomiczna 
analiza prawa konsumenckiego –wielopłaszczyznowe problemy wyłaniające się w związku z ten-
dencją do pełnej harmonizacji” podjęła ciekawe rozważania dotyczące ekonomicznej analizy 
prawa stanowiącej nową dziedzinę nauki tzw. Law and Economics. Jej istotą jest zastosowanie 
metod ekonomicznych do badania regulacji prawnych. Autorka podjęła udaną próbę prezentacji 
kierunków ekonomicznej analizy prawa. Jednym z nich jest badanie wpływu istniejących norm 
prawnych na funkcjonowanie gospodarki, drugim – badanie roli dążenia do efektywności aloka-
cyjnej w kształtowaniu się prawa, trzecim – proponowanie regulacji prawnych mających na celu 
redukcję i eliminację niedoskonałości funkcjonowania rynku. Poglądy autorki potwierdzają tezę 
o wzajemnych relacjach między prawem a ekonomią i niemożności pogłębiania wiedzy prawnej 
bez analizy wpływu ekonomii na uregulowania prawne jak również – wpływu prawa na rozwój 
ekonomii i znajdują zastosowanie także w sferze prawa ubezpieczeniowego.

Profesor Piotr Machnikowski z Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego ukazał 
rolę udziału serwisów internetowych w rozwoju ofert turystycznych dla konsumentów w świetle 
prawa unijnego („Ocena funkcjonowania i kierunki zmian prawa UE w zakresie ochrony konsu-
mentów na przykładzie dyrektywy o podróżach”).

Profesor tego samego instytutu Elwira Marszałkowska–Krześ w publikacji „Ochrona interesów 
konsumentów w postępowaniu cywilnym” zwróciła uwagę na konieczność stosowania mecha-
nizmów wynikających z prawa unijnego, polegających na ułatwieniu dochodzenia roszczeń przez 
konsumenta w sporze sądowym z profesjonalistą. Autorka przedstawiła pozycję konsumenta 
w procesie cywilnym. Analizie poddała także możliwość dochodzenia roszczeń przez konsumen-
ta przed sądem polubownym. Nie dokonała wprawdzie segmentacji roszczeń konsumenckich 
dochodzonych w wyniku zawarcia zapisu na sąd polubowny to jednakże nie sposób nie uwzględ-
nić ich w procesie dochodzenia roszczeń ze stosunku prawnego ubezpieczenia.

Profesor Norbert Reich z Uniwersytetu w Bremen („Full harmonisation of EU consumer law–
fiction or friction – some problems areas”) zauważył, iż w problematyce konsumenckiej istotne 
znaczenie mają granice kompetencji unijnej wkraczania w uregulowania prawa prywatnego. Au-
tor wskazał, że różnice w uregulowaniach prawa krajowego nie muszą wywierać negatywnego 
skutku dla funkcjonowania jednolitego rynku.

Grażyna Rokicka, Prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, w opracowaniu „Potencjalne 
i rzeczywiste standardy ochrony konsumentów w Polsce” poddała analizie problematykę świa-
domości konsumenckiej Polaków. W jej ocenie polityka konsumencka stanowi słaby element 
polityki gospodarczej państwa. Autorka słusznie podkreśliła relacje zachodzące między polityką 
konsumencką a polityką konkurencji. Ta ostatnia odgrywa istotną rolą w rozwoju gospodarczym 
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kraju i jego poszczególnych rynków, nie wyłączając także segmentu ubezpieczeniowego. Kształ-
tuje dostęp konsumentów do towarów i usług. Prawa konsumenta będą lepiej przestrzegane 
w przypadku rozwoju konkurencji. Warto zaznaczyć, że wskazane przez autorkę zależności mają 
swoje pełne zastosowanie do rynku usług ubezpieczeniowych. Zwiększająca się konkurencja 
między przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi spowoduje zwiększenie poszanowania praw 
konsumenckich jako metody pozyskania i utrzymania klienta.

Profesor Zygfryd Siwik z Uniwersytetu Wrocławskiego wykazał istnienie dwóch rodzajów nie-
uczciwych praktyk rynkowych, tj. stosowanie agresywnej polityki rynkowej oraz prowadzenie 
systemu konsorcyjnego („Rola prawa karnego w ochronie konsumenta na przykładzie ustawy 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym”). Słusznie wskazał, że prawo karne, sto-
sunkowo szeroko analizowane w kontekście problematyki konsumenckiej, może również mieć 
tu duże znaczenie.

Profesor Jules Stuyck (Katholieke Universiteit Leuven) w publikacji („The interaction betwe-
en the Unfair Commercial Practices Directive and Competition Law”) podkreślał konieczność 
uwzględnienia w konkurencyjnej gospodarce zasad eliminujących krzywdzące regulacje dla kon-
sumenta.

Jak widać, w opracowaniu znajdziemy różnorodne tematy. Jednakże prawidłowość pracy re-
dakcyjnej sprawia, że tekst jest jednolity pod względem formy i czyta się dobrze. Po lekturze 
opracowania odnosimy wrażenie, że tendencje w prawie konsumenckim będą podlegały ciągłym 
zmianom wraz z rozwojem tej stosunkowo nowej dyscypliny W recenzowanym opracowaniu nie 
ma wprawdzie analizy bezpośredniego wpływu zmian w prawie konsumenckim na uregulowania 
z zakresu ubezpieczeń, jednakże prezentacja poszczególnych zagadnień znajduje uzasadnienie 
pełnego ich zastosowania w obszarze ubezpieczeniowym. Po zapoznaniu się można powiedzieć, 
że przedstawia ona wielopłaszczyznowe spojrzenie na konsumenta, jego interesy, zarówno te 
realizowane jak i inne, w przypadku których praktyka nie jest już tak zadowalająca.

Ujęcie poszczególnych rozdziałów ma także niezaprzeczalne walory dydaktyczne. Wskazuje na 
konieczność przeprowadzania analizy pozycji konsumenta w poszczególnych segmentach rynku 
i aspektach jego funkcjonowania.

Analizowana książka stanowi interesujące i wielopłaszczyznowe ujęcie trudnej problematyki 
konsumenckiej, niezwykle skomplikowanej pod względem merytorycznym, wymagającej znajo-
mości zagadnień o charakterze interdyscyplinarnym z dziedziny prawa, ekonomii oraz finansów. 
Na marginesie – szkoda, że w opracowaniu nie sporządzono zestawienia bibliograficznego wy-
korzystanych pozycji literaturowych, co w istotny sposób ułatwiłoby czytelnikowi ewentualne 
dalsze poszukiwania.

Nie można wykluczyć, iż niektóre poglądy wyrażone w poszczególnych częściach (rozdziałach) 
opracowania nie znajdą pełnej akceptacji uczestników rynku, ale co warto podkreślić, stanowią 
interesującą pozycję będącą dobrym punktem wyjścia dla dalszych rozważań nad rozwojem no-
wej dyscypliny nauk prawnych zajmujących się pozycją konsumenta.

Omawiana publikacja może i powinna być wykorzystana wielopłaszczyznowo: przez osoby 
naukowo zajmujące się prawem konsumenckim jak również praktyków poszczególnych gałęzi 
gospodarki. Stanowić też będzie pomoc dla studentów zajmujących się nie tylko sektorem ubez-
pieczeniowym, ale też problematyką działań konsumenckich w innych obszarach aktywności 
gospodarczej. Z pewnością powinna być również przydatna dla praktyków ubezpieczeniowych, 
w szczególności członków władz zakładów ubezpieczeń oraz przedstawicieli poszczególnych 
jednostek w ich strukturze organizacyjnej, począwszy od obszarów zajmujących się akwizycją 
ubezpieczeń poprzez likwidację szkód i struktury regresowe. Tendencje w prawie konsumenckim 
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powinny wpływać na decyzje zarządów przedsiębiorstw ubezpieczeniowych zarówno w przed-
miocie portfela ubezpieczeń jak i serwisu obsługi.

Opracowanie podnosi świadomość ubezpieczeniową w niełatwym obszarze tematycznym po-
zostającym w związku z pozycją konsumenta korzystającego z zakupu towarów i usług. Daje 
podstawy do prawnej analizy pozycji konsumenta także w sferze ubezpieczeniowej. Umożliwia 
poznanie przedmiotu zainteresowań stosunkowo nowej dyscypliny nauk prawnych zajmującej 
się zagadnieniami konsumenckimi.

Stąd też nie musi być specjalnie rekomendowana, albowiem znajdzie na pewno wielu czytel-
ników tak ze względu na interesującą problematykę jak i wysoki poziom merytoryczny.

Dr Małgorzata Maliszewska, Akademia Finansów w Warszawie
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Marcin Kawiński, „Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej. Skuteczność 
i efektywność”, C.H. Beck, Warszawa 2011, 283 s. (Irena Jędrzejczyk)

Bardzo dobrze zapowiadający się i znany w środowisku ubezpieczeniowym młody autor Marcin 
Kawiński opublikował godne polecenia dzieło pt. „Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polity-
ce społecznej. Skuteczność i efektywność”. Opublikowana przez Wydawnictwo C.H. Beck w 2011 
r. książka powstała na podstawie dysertacji doktorskiej, którą autor napisał pod kierunkiem prof. 
dr. hab. Tadeusza Szumlicza i z sukcesem obronił przed stosownym gremium naukowym w Szko-
le Głównej Handlowej w Warszawie.

Wzorem swojego Mistrza, autor postrzega ubezpieczenia jako problem naukowy i praktycz-
ny, właściwy dla rozwiązań w ramach polityki społecznej. Uważna lektura treści a nawet już 
brzmienie samego tytułu pozwalają czytelnikowi odkryć, że książka ta ma zdecydowanie cha-
rakter ekonomiczny, dzięki przyjęciu skuteczności i efektywności jako podstawowych kryteriów 
oceny rozwiązań ubezpieczeniowych już istniejących i tych dopiero proponowanych do wdroże-
nia. Zderzenie podejścia społecznego i ekonomicznego czyni, że rozważania w niej zawarte są 
niekiedy kontrowersyjne, ale też z tego powodu czyni książkę bardziej interesującą.

Omawiana pozycja liczy 283 strony tekstu. Bardzo bogata bibliografia, na podstawie której 
powstała, obejmuje ponad pół tysiąca pozycji, w tym kilkadziesiąt obcojęzycznych. Tekst książ-
ki rozpoczyna się kilkustronicowym wprowadzeniem, zaś wnioski znajduje czytelnik w jasno 
i przejrzyście napisanym zakończeniu. Zasadniczo treść książki podzielona została na pięć roz-
działów, których tytuły brzmią następująco:

Zagadnienie skuteczności i efektywności w polityce społecznej;� 
Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego;� 
Ubezpieczenie w zabezpieczeniu społecznym na wypadek ryzyka choroby;� 
Ubezpieczenie w zabezpieczeniu społecznym na wypadek ryzyka bezrobocia;� 
Ubezpieczenie w zabezpieczeniu społecznym na wypadek ryzyka starości.� 

Pierwsze dwa rozdziały mają charakter mocnej podbudowy teoretycznej dla dalszych rozwa-
żań. Zawierają diagnozy stanu obecnego ubezpieczeń i projekcji kierunków ich rozwoju.

Rozdział pierwszy zatytułowany „Zagadnienie skuteczności i efektywności w polityce spo-
łecznej” prezentuje cele polityki społecznej, jej podmioty ze szczególnym uwzględnieniem 
państwa a także poglądy na temat skuteczności i efektywności tej polityki. Przy okazji rzetel-
nego przeglądu prezentowanych w literaturze przedmiotu stanowisk związanych z pojęciem 
sprawności i efektywności, autor odważnie podejmuje polemikę z dotychczasowymi poglądami, 
podkreślając indywidualność własnego podejścia w stosunku do innych autorów, w tym znanych 
i uznanych autorytetów.

Dla pokolenia wychowanego na „Traktacie o dobrej robocie” Tadeusza Kotarbińskiego i na teo-
rii rozwiązań Pareto–optymalnych niektóre założenia metodologiczne, jakie czyni autor, mogą 
być trudne do przyjęcia. Dotyczy to w szczególności założenia, że „maksymalizacja efektywności 
następuje w przypadku minimalizacji kosztów (nakładów) i maksymalizacji efektów (skutków)” 
(s. 38), co jak podkreśla autor jest możliwe w wariancie niealternatywnym, polegającym na 
jednoczesnym minimalizowaniu kosztów i maksymalizowaniu efektów. Autor odwołuje się przy 
tym do poglądów Karola Adamieckiego przytaczając argumenty zarówno jego zwolenników jak 
i krytyków, czym próbuje zobiektywizować swój wybór wariantu niealternatywnego, próbując 
wykazać jego przewagę nad wariantem wydajnościowym, czy też oszczędnościowym zasady ra-
cjonalnego gospodarowania. Zdając sobie sprawę z wątpliwości interpretacyjnych, jakie mogą 
się pojawić w tej kwestii, autor przedstawia własną oryginalną i rozwiniętą argumentację. Po-
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mimo to nadal trudno będzie autorowi przekonać niektóre grupy czytelników do swoich racji 
a niektórych zapewne pozostawi w ostrym sprzeciwie wobec stanowiska, jakie prezentuje. Ze 
względu na wagę sporu naukowego a także wśród praktyków, jaki może wywołać przyjęty przez 
autora wariant niealternatywny warto w tym miejscu przytoczyć argumenty, przemawiające 
w jego przekonaniu za tym właśnie wariantem. Pisze on mianowicie, że „Maksymalizacja efek-
tywności polega w tym przypadku na poszukiwaniu optymalnego zestawu efektów i kosztów. 
Wybór tej metody pozwala zidentyfikować wiele maksimów lokalnych, co byłoby utrudnione 
w przypadku założenia niezmienności kosztów lub efektów. Odpowiedni zestaw kosztów i efek-
tów jest rezultatem składowym wielu procesów i procedur (w ubezpieczeniach m.in. zakresu 
underwritingu czy procesu likwidacji szkód), określonych decyzji biznesowych (np. stopa zwrotu 
z kapitału), dlatego trudno jest w praktyce zakładać niezmienność kosztów lub efektów. Z kolei 
różnorodność strategii biznesowych, konstrukcji produktów itp. sprawiają, że możliwa jest swo-
bodna zmiana tych elementów w czasie, co przemawia za niealternatywną metodą pomiaru 
efektywności” (s. 38 i 39). Autor jakby w obawie przed oponentami i zapewne przed trudno-
ściami w pomiarze zastrzega się przy tym, że „kryterium efektywności, o którym mowa w tej 
książce, jest wtórne w stosunku do kryterium skuteczności i odnosi się do efektywności ochrony 
ubezpieczeniowej, nie zaś do efektywności inwestycji akcjonariuszy” (s. 39). 

Trudność będąca następstwem wyboru wariantu niealternatywnego widoczna jest także 
w koncepcji pomiaru skuteczności i efektywności polityki społecznej. Także tym razem pomiar 
skuteczności okazuje się być wykonalny przy pomocy znanych i powszechnie stosowanych 
metod wskaźnikowych, zaś dla pomiaru efektywności poza podaniem kierunku poszukiwań ba-
dawczych w rozdziale pierwszym nie wskazano konkretnego narzędzia. 

Rozdział drugi zatytułowany „Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego” 
przynosi dopiero w jednym z podrozdziałów bardziej konkretne propozycje ewaluacji skutecz-
ności i efektywności ubezpieczenia, choć w przypadku efektywności z konieczności propozycje 
te są bardzo uproszczone i wysoce polemiczne. Przyznać jednak trzeba, że autor podjął wyzwa-
nie, któremu wcześniej nie sprostali wybitni teoretycy ubezpieczeń i za to bez wątpienia należy 
się pochwała. Cieszy też, że autor stawia zasadnicze dla wyników analizy pytanie o to, w czyim 
interesie ubezpieczenie ma być skuteczne i efektywne. Jeśli ubezpieczenie ma być skuteczne 
i efektywne dla ubezpieczonego inne musi być narzędzie pomiaru niż w poszukiwaniu odpowie-
dzi na pytanie o ubezpieczenie skuteczne i efektywne dla zakładu ubezpieczeń. Stąd też autor 
świadomie próbuje, w ślad za literaturą przedmiotu, rozróżniać podejście „makroekonomiczne”, 
w którym miarą efektywności mógłby być wskaźnik szkodowości oraz podejście „mikroekono-
miczne”, w którym miarą efektywności mógłby być wskaźnik rentowności. 

Być może takie uzasadnienie obu podejść byłoby wystarczające, gdyby pominąć niesprawności 
rynku i rolę państwa, które właśnie poprzez politykę społeczną próbuje je usunąć a co najmniej 
złagodzić. Tak więc autor nie ma racji dopuszczając w założeniach do pomiaru efektywności tyl-
ko dwóch graczy tzn. ubezpieczonego i zakład ubezpieczeń, bo graczy jest trzech (co najmniej 
trzech). Trzecim graczem jest państwo, które w tej grze nie reprezentuje, wbrew pozorom, ani 
ubezpieczonych ani ubezpieczycieli ale podatników, zaś w tym miejscu, gdzie samo spełnia rolę 
ubezpieczyciela i rolę nadzorcy rynku popada w sprzeczność ról i interesów, reprezentowanych 
przez siebie grup, tj. ubezpieczonych, ubezpieczycieli i podatników. 

Reasumując ten wywód, będący polemiką ze stanowiskiem autora, pragnę podkreślić potrzebę 
postawienia jeszcze jednego pytania, a mianowicie pytania, co dla podatnika i z punktu widzenia 
jego interesów oznacza termin skuteczne i efektywne ubezpieczenie. Czyj więc interes ma na 
myśli autor stawiając wysoce ryzykowną tezę, że „wysoka skuteczność jest osiągana przy stosun-
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kowo niskiej efektywności” oraz, że „wysoka efektywność nie gwarantuje dużej skuteczności” 
(s. 74). Natomiast przyjęcie pomysłu „optymalizacji zależności pomiędzy kategoriami skutecz-
ności i efektywności” stanowczo odradzam, bo jest przedsięwzięciem wprost karkołomnym, nie 
tylko z powodu trudności metodologicznych ale także z powodu naruszenia zasad logiki.

Na wysoką ocenę zasługują pozostałe trzy rozdziały pracy ze względu na przedmiotowy 
i bardzo konkretny charakter przeprowadzanej analizy. W rozdziale trzecim zaprezentowano 
ubezpieczenie w zabezpieczeniu społecznym na wypadek choroby, w czwartym – na wypadek 
ryzyka bezrobocia, zaś w piątym – na wypadek ryzyka starości. W każdym z tych rozdziałów au-
tor konsekwentnie podejmuje próby oceny skuteczności i efektywności rozwiązań publicznych 
i prywatnych. Ocena ma jednak charakter jakościowy, co oznacza że mimo znaczącego wysiłku 
badawczego ocena ilościowa (w tym wskaźnikowa) okazała się przedsięwzięciem zbyt trudnym, 
być może ze względów metodologicznych, ale przede wszystkim ze względu na trudną dostęp-
ność informacyjną potrzebnych danych liczbowych i materiału faktograficznego. 

Wskazany brak autor rekompensuje zawartą w Aneksie symulacją liczbową szacowania 
skuteczności i efektywności w ramach autorskiej, bardzo interesującej propozycji niezwykle po-
trzebnego rozwiązania w zakresie publicznego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w Polsce. 
Model publicznego substytucyjnego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia autor oparł na da-
nych udostępnionych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy dla roku 2004. Choć model ten 
wymaga dopracowania i ponownej weryfikacji metodologicznej a także długotrwałego procesu 
legislacyjnego, poprzedzonego gruntownymi badaniami i konsultacjami społecznymi z całą pew-
nością wart jest rozważenia.

Reasumując stwierdzam, że największym i doniosłym walorem recenzowanej książki jest za-
warta w niej inspiracja do dyskusji naukowej, ale też do dyskusji nad możliwością ewentualnego 
wdrożenia proponowanych rozwiązań po ich dopracowaniu. Zachęcam też bardzo gorąco auto-
ra do kontynuacji podjętych wątków, mimo trudności metodologicznych. Autor wykazał już, że 
jest wystarczająco rzetelny, odważny i dojrzały, aby zmierzyć się nawet z bardzo trudnymi i kon-
trowersyjnymi problemami. 

Aktywność autora w międzynarodowych gremiach takich jak Financial Services User Group 
(Komisja Europejska) czy Insurance and Reinsurance Stakeholder Group oraz Occupational Pen-
sions Stakeholder Group pozwala na dalszą kontynuację wymiany doświadczeń i opinii na temat 
roli partnerstwa publiczno–prywatnego w systemie zabezpieczenia społecznego, a także na 
dokonanie porównań międzynarodowych w tym zakresie. Ponadto, otwarta postawa rodzi też 
nadzieję, że recenzent i czytelnik może się spodziewać po autorze samokrytycznego podejścia 
do własnych poglądów, ponownej weryfikacji niektórych wniosków zawartych w książce i rozwi-
nięcia pola badawczego. 

Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie
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Nowości wydawnicze
(wybrane pozycje, które ukazały się w II poł. 2011 r. i uzupełnienie z 2010 r.)

I. Zagadnienia ogólne; finanse, prawo, ubezpieczenia

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Wojciech Lewicki, Ekonomiczne i organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku mo-
toryzacyjnym w Polsce, Szczecin 2010, 255 s.

C. Periodyki, zeszyty naukowe

1. Monitor Ubezpieczeniowy, nr 46.

2. Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja, nr 8(175); nr 9(176).

II. Ubezpieczenia gospodarcze

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Eugeniusz Kowalewski (red. nauk.), Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu 
uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierow-
nictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2011, 219 s.

2. Ilona Kwiecień (red.), Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego 
OC: analiza rynku, Poltext, Warszawa 2011, 296 s. 

C. Periodyki, zeszyty naukowe

1. Prawo Asekuracyjne, nr 3(68) 2011.

2. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 02/2011.

III. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

1. Beata Gudowska, Jolanta Strusińska–Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, 1016 s.

2. Prawo pracy i ubezpieczenia – ujednolicone przepisy, Legis, Warszawa 2011, 412 s.
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3. Słownik podstawowych terminów z zakresu ubezpieczeń społecznych polsko–angielsko–
niemiecko–rosyjski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2011, 57 s.

4. Wykaz obowiązujących aktów prawnych dotyczących prawa pracy, wynagrodzenia, ubez-
pieczenia społecznego, warunków pracy, zatrudnienia, spraw socjalnych, służby wojsko-
wej, związków zawodowych, stan prawny na 27 maja 2011r., Biblioteczka Pracownicza, 
Warszawa 2011, 199 s. (Biblioteczka Pracownicza, poradnik 237).

B. Monografie i inne opracowania autorskie
1. Aneta Flisek (red.), Ubezpieczenia społeczne –twoje prawo, stan prawny na sierpień 2011 r., 

C.H. Beck, Warszawa 2011, 246 s.

2. Ludwik Florek, Łukasz Pisarczyk, Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych, LexisNexis, Warszawa 2011, 472 s.

3. Mirosław Grewiński, Barbara Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie za-
bezpieczenia społecznego w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa: Wydawnictwo Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2011, 292 s.

4. Joanna Grzelińska–Darłak, Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, Ga-
skor, Wrocław 2011, 338 s.

5. Józefa Hrynkiewicz (red. nauk.), Ubezpieczenie społeczne w Polsce: 10 lat reformowania, 
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, 
364 s.

6. Damian Walczak, Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego 
rolników w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 
Toruń 2011, 266 s.

Opracowała mgr Barbara Sękowska
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IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie ze spotkania FIN–NET, Kopenhaga, 15–17 września 2010 r.* (Małgorzata 
Więcko–Tułowiecka)

Kolejne spotkanie członków europejskiej sieci FIN–NET odbyło się w dniach 15–17 września 
2010 r. w Kopenhadze. Głównym jego tematem było omówienie bieżących działań Unii Europej-
skiej w dziedzinie usług finansowych oraz ochrony konsumenta tych usług, co zostanie poniżej 
szczegółowo przedstawione.

I. Zalecenie Komisji w sprawie stosowania zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania 
skarg i zapytań konsumentów COM(2010) 3012 z dnia 12 maja 2010 r.

W pierwszym punkcie spotkania omówiono Zalecenia w sprawie stosowania przez podmioty 
otrzymujące skargi konsumenckie jednolitej, europejskiej metody ich klasyfikacji. Celem wpro-
wadzenia jednolitej klasyfikacji skarg konsumenckich ma być określenie ile skarg wpływa na 
działalność podmiotów z poszczególnych sektorów, w tym finansowych (ubezpieczenia, usługi 
bankowe, inwestycje), co może skutkować podjęciem działań legislacyjnych na szczeblu euro-
pejskim.

Skargi konsumenckie służą jako kluczowy wskaźnik rynku konsumenckiego pomagający ziden-
tyfikować te rynki, które wykazują pewne słabości i uchybienia z punktu widzenia konsumentów. 
Pomimo, że funkcjonuje wiele podmiotów przyjmujących skargi konsumentów (organizacje 
konsumenckie, organy nadzorcze czy regulatorzy rynku), informacje te nie są ujęte w dającej 
się porównać formie oraz nie są publikowane z regularną częstotliwością. W związku z tym, 
w maju 2010 r., Komisja Europejska wydała zalecenie wprowadzające zharmonizowane metody 
klasyfikacji oraz rejestrowania skarg konsumenckich. Oczekuje się, że dostarczą one informacji 
skargowych stanowiących istotny dowód, no to na jakich polach rynku wewnętrznego pojawiają 
się problemy konsumenckie oraz jakie są to problemy. To z kolei, ma pozwolić na szybszą oraz 
bardziej adekwatną reakcję oraz przyjęcie odpowiedniej strategii zarówno na poziomie krajo-
wym jak i unijnym.

Instytucje rozpatrujące skargi konsumenckie, w tym w szczególności organizacje konsumenckie, 
organy nadzorcze, regulatorzy rynku, organizacje zajmujące się polubownym rozwiązywaniem 
sporów oraz niezależni rzecznicy i arbitrzy powołani przez władze państwowe, przedsiębiorców 
oraz organizacje samorządowe zrzeszające tych przedsiębiorców, powinny wdrożyć zapisy reko-
mendacji z uwzględnieniem wymogów dotyczących zachowania poufności, którymi mogą być 
związani. Zalecenie dotyczące klasyfikacji skarg powinno zostać wdrożone co do wszelkich pro-

* Ze względów technicznych sprawozdanie to nie zostało zamieszczone w poprzednim numerze „Rozpraw”. 
Z uwagi na interesującą problematykę zamieszczamy je w niniejszym numerze.
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duktów, reklam skierowanych do konsumentów a także umów dotyczących wszelkich towarów 
i usług zawartych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

Na spotkaniu członkowie sieci FIN–NET przedstawiali informację o tym, w jaki sposób planują 
wdrożyć zalecenie Komisji Europejskiej w swojej działalności.

Istnieją dwa sposoby wprowadzania zasad określonych w klasyfikacji zaproponowanej przez 
Komisję Europejską:

a) Demo IT tool (próbne narzędzie informatyczne) – w chwili obecnej przedstawiono wersję 
tymczasową, która ma na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu oraz ukazanie użyt-
kownikom jak będzie wyglądać to narzędzie. Wersja ostateczna jest jeszcze w przygotowa-
niu (dane wprowadzane są ręcznie).

b) XML Gate – wymaga wprowadzenia przez informatyka w urzędzie, który będzie stosował 
klasyfikację, ostateczna wersja zostanie przygotowana do końca roku.

Zalecenie w zakresie stosowania jednolitej klasyfikacji skarg nie ma wiążącego charakteru. Jak 
wynika z doświadczeń podmiotów, które podjęły się wprowadzenia systemu, nie jest to proste, 
np. Wielka Brytania odmówiła przyjęcia tego systemu w najbliższym czasie. Komisja Europejska 
oczekuje, że dane dotyczące skarg będą zbierane najpierw na poziomie krajowym, aby w dalszej 
kolejności przekazać Komisji jeden raport obejmujący wszystkie krajowe instytucje odbierające 
skargi (jeden raport z jednego kraju).

II. Drugim punktem spotkania był panel dotyczący najnowszych osiągnięć w dziedzinie usług 
finansowych, ochrony interesów konsumenta oraz dochodzenia roszczeń przez konsumentów. 
Omówiono m.in. podejście Komisji Europejskiej do organizacji pozasądowego rozwiązywania 
sporów finansowych oraz przeprowadzone niedawno badanie nad wpływem takich czynników 
jak wiek, stopień niepełnosprawności, płeć, wyznanie, pochodzenie oraz orientacja seksualna 
w usługach finansowych.

1. Przedstawiony został Raport dotyczący działalności instytucji polubownie rozwiązujących 
spory (ADR) w Unii Europejskiej, opracowany przez Dyrektorat Generalny Komisji Europejskiej 
ds. Zdrowia i Konsumentów (DG SANCO).

W Europie obecne jest 750 ADR. Przygotowany raport ujawnił następujące problemy w dzia-
łalności tych instytucji: brak świadomości konsumentów i ubezpieczycieli, niepełny obszar 
działania, zarówno geograficzny, jak i sektorowy, fakt, że nie wszyscy przedsiębiorcy przystąpili 
do ADR. Na początku przyszłego roku planowana jest konsultacja publiczna, w której przedsta-
wione zostaną propozycje rozwiązania powyższych problemów. 

2. W lipcu 2010 r. opublikowany został raport dotyczący dyskryminacji ze względu na wiek, 
niepełnosprawność, płeć, wyznanie, pochodzenie rasowe lub etniczne, orientację seksualną 
w usługach finansowych, oparty o wyniki badań przeprowadzonych przez Dyrektorat Generalny 
ds. Zatudnienia, Spraw Społecznych oraz Równouprawnienia. Celem przeprowadzonego badania 
była ocena wielkości problemu dyskryminacji w usługach finansowych. W raporcie omówiono 
obecnie stosowane praktyki dyskryminacyjne w sektorze usług ubezpieczeniowych i bankowych 
a także zbadano potencjalne problemy, które mogą wystąpić w najbliższej przyszłości. 

Ograniczony limit czasowy spotkania nie pozwolił na szczegółowe omówienie wyników ra-
portu, członkowie sieci FIN–NET dyskutowali jednak nad problemami, z jakimi spotykają się 
w bieżącej działalności. Jednym ze zidentyfikowanych problemów jest trudność z ustaleniem, 
który organ w danym państwie jest właściwy do rozpatrywania skarg dotyczących dyskrymina-
cji. Szczegóły powyższego badania omówione zostaną na kolejnym spotkaniu FIN–NET.
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We Francji zarejestrowano skargi dotyczące dyskryminacji w ubezpieczeniach ze względu na 
wiek, pochodzenie, płeć. Została wydana także rekomendacja dla ubezpieczycieli dotycząca 
osób w wieku powyżej 60 lat, aby w warunkach ubezpieczenia uwzględniały zapisy dotyczące 
stanu zdrowia starszych osób. Inny rodzaj spraw dotyczy ustalania niższej składki dla kobiet–kie-
rowców niż kierowców mężczyzn. Pojawiła się jedna skarga dotycząca dyskryminacji ze względu 
na narodowość, kiedy to francuski ubezpieczyciel odmówił zawarcia umowy ubezpieczeniowej 
Anglikowi. We Francji dyskryminacja często dotyczy osób chorych na AIDS, które mają trudności 
z uzyskaniem kredytu. Ubezpieczyciele wprowadzili tzw. dobre praktyki w tym zakresie umoż-
liwiające zawieranie umów ubezpieczenia, w poszczególnych przypadkach skutkuje to jednak 
zmianą zasad wyliczania składki ubezpieczeniowej. Pojawia się także problem wysokości składki 
uzależnionej wiekiem (np. kierowcy poniżej 25 roku życia). 

System walki z dyskryminacją jest szczególnie dobrze rozwinięty w Belgii, która posiada spe-
cjalne centrum do walki z dyskryminacją, rozpatrujące około 50 spraw rocznie (np. te dotyczące 
osób niepełnosprawnych mających problemy z zawarciem umowy ubezpieczenia kredytu, a tym 
samym uzyskaniem kredytu). Udało się także wyeliminować skargi dotyczące wieku przyjmu-
jąc skuteczne rozwiązania ustawowe w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i zdrowotnych. 
Belgijski Rzecznik Ubezpieczonych wydał ponadto rekomendację dotyczącą umożliwienia zawie-
rania umów ubezpieczenia przez osoby chore.

W Portugalii problem dyskryminacji najczęściej dotyczy narodowości.
W raporcie wskazano na potrzebę bardziej szczegółowego badania całości sytuacji ubezpie-

czonego, przy jednoczesnym braniu pod uwagę poszczególnych czynników takich jak wiek, płeć 
czy wcześniejsze choroby, nie powinny one jednak mieć decydującego wpływu na decyzję insty-
tucji finansowej i prowadzić do szufladkowania konsumentów ze względu np. na wiek lub płeć.

3. W dalszej kolejności, przedstawiciel Komisji Europejskiej poinformował uczestników spo-
tkania o ostatnio podjętych działaniach dotyczących usług finansowych.

W ostatnim czasie utworzone zostały trzy nowe europejskie instytucje nadzorcze – nadzór 
bankowy, nadzór ubezpieczeniowy oraz nadzór inwestycyjny. Ponadto, Komisja Europejska pra-
cuje nad następującymi tematami:

zasady udzielania kredytów hipotecznych (propozycja dyrektywy dotyczącej warunków � 
przed zawarciem umowy – doradztwo, pośrednictwo reklamowe);
dostęp do konta bankowego, zapewnienie każdemu obywatelowi możliwości założenia kon-� 
ta bankowego, dokonania przelewów, posiadania karty płatniczej;
prace nad transparentnością opłat bankowych.� 

Komisja chciałaby, aby banki przyjęły kodeks dobrych praktyk w zakresie opłat bankowych. 
Obecnie konsumenci mają bardzo duże trudności w porównaniu opłat w poszczególnych ban-
kach ze względu na duże rozbieżności w terminologii stosowanej przez poszczególne banki. 
Komisja dąży do tego, aby przynajmniej na szczeblu krajowym nazewnictwo było bardziej przy-
jazne konsumentowi.

Utworzenie SEPA – Jednolity Obszar Płatności w Euro, ma na celu stworzenie jednolitego rynku 
usług płatniczych, gdzie konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli dokonywać płatności w sposób 
tak łatwy, szybki, bezpieczny i tani jak obecnie w swoich krajach.

4. W dalszej części spotkania przeprowadzona została dyskusja, w której głos zabierali kolejno 
wszyscy uczestnicy spotkania (tour de table) dotycząca informacji odnośnie przystępowania ban-
ków do organizacji ADR zgodnie z dyrektywą 2007/64/EC ds. usług płatniczych. Sektor bankowy 
w większości zastosował się do wymogów dyrektywy 2007/64/EC, obecnie Komisja oczekuje 
przesłania szczegółowych wyników badania w tym zakresie.
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III. Następnie przeprowadzono panel dyskusyjny członków sieci FIN–NET, podczas którego 
przekazano informacje na temat istotnych zmian w działaniu/właściwości poszczególnych 
podmiotów – członków sieci. Ponadto, przedstawiona została prezentacja przygotowana przez 
nowego członka: Hiszpański Wydział Skargowy organu nadzoru ds. ubezpieczeń oraz funduszy 
emerytalnych. 

1. Proces rozstrzygania skarg konsumenckich w Hiszpanii jest dwustopniowy i obejmuje dzia-
łania wewnętrzne podejmowane przez samego przedsiębiorcę oraz działania Zarządu Głównego 
ds. Ubezpieczeń oraz Funduszy Emerytalnych (DGSFP). Jest to organ sprawujący nadzór ubez-
pieczeniowy i emerytalny w Hiszpanii.

Krok 1. Działania wewnętrzne
Analizowanie oraz rozstrzyganie skarg konsumenckich jest ustawowym obowiązkiem instytu-

cji finansowych, w tym ubezpieczycieli oraz funduszy emerytalnych. Zgodnie z obowiązującymi 
w Hiszpanii przepisami, każda instytucja finansowa zobowiązana jest do utworzenia oraz utrzy-
mywania departamentu do spraw skarg, który rozpatruje zażalenia konsumenckie. Każda skarga 
klienta powinna być rozpatrzona w ciągu 2 miesięcy. W ramach jednej grupy finansowej przed-
siębiorcy mogą zorganizować jeden wspólny departament skargowy. Departament skargowy 
musi być odrębną, samodzielną i niezależną jednostką. Na czele departamentu skargowego 
powinna stać osoba charakteryzująca się uczciwością, doświadczeniem oraz wiedzą odpo-
wiednią do sprawowania takiego stanowiska. Osoba ta wyznaczana jest przez zarząd firmy lub 
jego odpowiednika. Departament skarg jest jednostką funkcjonującą niezależnie od jednostek 
gospodarczych tej instytucji. Powinien on posiadać dobre zaplecze do sprawowania swojej funk-
cji, w tym m.in. wystarczającą liczbę pracowników, odpowiednią bazę materiałów, procedurę 
pozwalającą na wypełnienie swoich funkcji. Od pracowników działu skargowego oczekuje się 
wiedzy oraz umiejętności w zakresie ochrony interesów klientów przedsiębiorców finansowych. 
Dodatkowo, lecz nie obowiązkowo, instytucje finansowe mogą powołać zewnętrznego rzecz-
nika, który jako specjalista niezależny w swoich działaniach wydaje decyzje wiążące dla firmy. 
Firmy zobowiązane są do poinformowania organu nadzoru, przedstawiciela departamentu skar-
gowego oraz rzecznika o procedurach zgodnie, z którymi funkcjonują.

Procedura skargowa w departamencie skargowym instytucji finansowej wygląda następująco: 
skarga powinna zostać złożona na piśmie do departamentu skargowego lub rzecznika z podaniem 
szczegółów potrzebnych do wyjaśnienia okoliczności sprawy. Termin na rozstrzygnięcie sprawy 
wynosi 2 miesiące. Procedura kończy się wraz z wyjaśnieniem sprawy przez firmę. W przypadku 
kiedy departament skargowy bądź rzecznik nie wyjaśni sprawy w ciągu 2 miesięcy lub gdy klient 
nie zgodzi się z decyzją podjętą w jego sprawie, skarga może być skierowana do wydziału skarg 
organu nadzoru (Zarządu Głównego ds. Ubezpieczeń oraz Funduszy Emerytalnych).

Krok 2. Procedura skargowa przed organem nadzoru
Aby wszcząć procedurę skargową przed hiszpańskim organem nadzoru strona zainteresowana 

(ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony, poszkodowana osoba trzecia, członek funduszu eme-
rytalnego) musi przedstawić dowód pisemnego złożenia skargi do ubezpieczyciela bądź funduszu 
emerytalnego. Przyczyną skargi może być naruszenie zapisów kontraktu ubezpieczeniowego lub 
emerytalnego, a także naruszenie etyki zawodowej, dobrych praktyk lub powszechnie ustalo-
nych obyczajów handlowych i finansowych. Wydział skargowy organu nadzoru nie zajmuje się 
skargami dotyczącymi naruszenia obowiązujących przepisów prawnych, szacowaniem powsta-
łej szkody ani nakazywaniem zapłaty konkretnej kwoty tytułem odszkodowania, sprawami, co 
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do których wszczęto postępowanie sądowe, ani sprawami odnoszącymi się do wydarzeń sprzed 
więcej niż 2 lat przy ubezpieczeniach majątkowych i 5 lat w ubezpieczeniach osobowych. 

Proces rozstrzygania skargi jest kilkustopniowy. Po otrzymaniu skargi wydział skargowy organu 
nadzoru zwraca się do ubezpieczyciela z prośbą o zajęcie stanowiska. Ma on 15 dni, aby odpowie-
dzieć na wszelkie pytania skarżącego, a skarżący jest informowany o treści tej odpowiedzi. Zasadą 
jest, że postępowanie kończy się opracowaniem raportu, który musi zawierać wyjaśnienia i ja-
sną ocenę wydarzenia będącego przyczyną skargi – czy naruszone zostały zapisy umowy i reguły 
postępowania oraz czy ubezpieczyciel działał zgodnie z dobrymi praktykami lub zwyczajami. Mak-
symalny czas na przygotowanie raportu końcowego przez organ nadzoru wynosi 4 miesiące. Jeśli 
ubezpieczyciel postąpi zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w raporcie końcowym i pozytywnie 
wyjaśni sprawę ze skarżącym, ma on miesiąc od dnia otrzymania raportu na zawiadomienie o tym 
organu nadzoru, w efekcie czego sprawa zostaje zamknięta. Jeżeli organ skargowy nie otrzyma ta-
kiego zawiadomienia może to wywołać określone konsekwencje prawne, bowiem zgodnie z ustawą 
o nadzorze ubezpieczeniowym, jeżeli zaobserwowane zostanie zachowanie naruszające przepisy 
prawne, wydział skarg informuje o tym fakcie wydział nadzoru i wnosi o zastosowania ewentual-
nych sankcji. Raport końcowy przygotowany w sprawie skargi konsumenckiej nie jest wiążący dla 
żadnej ze stron (ubezpieczyciela ani skarżącego), nie ma także możliwości odwołania się od niego.

Wydział Skarg hiszpańskiego organu nadzoru przygotowuje sprawozdania roczne, które zawie-
rają m.in. informacje statystyczne podsumowanie rozpatrywanych skarg, dane dotyczące ilości 
skarg rozstrzygniętych na korzyść skarżącego oraz na korzyść zakładu ubezpieczeń, dane przed-
siębiorców, na których działalność wpływa największa ilość skarg, opis najczęściej pojawiających 
się w skargach zarzutów, a także skarg wymagających specjalnej uwagi, uzasadnienia raportów 
końcowych w ważnych sprawach dotyczących interesu wielu konsumentów, opis nieprawidło-
wych praktyk ubezpieczycieli.

Skargi konsumenckie rozpatrywane są bezpłatnie.

IV. Prace CEIOPS w zakresie skarg konsumenckich 
1. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja przygotowana przez Komitet Europejskich 

Nadzorów Ubezpieczeniowych i Funduszy Emerytalnych (CEIOPS), przedstawiająca wyniki analizy 
dotyczącej kompetencji organów nadzoru ubezpieczeniowego w zakresie przyjmowania i roz-
strzygania skarg konsumenckich. CEIOPS został powołany decyzją Komisji Europejskiej 2004/6/
EC dnia 5 listopada 2003 r., ostatnio zastąpioną decyzją 2009/79/EC. Członkami Komitetu są re-
prezentanci ubezpieczeniowych i emerytalnych organów nadzorczych z państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Sekretariat Komitetu zlokalizowany jest we Frankfurcie nad Menem.

Zadania CEIOPS to przede wszystkim zapewnienie pomocy Komisji Europejskiej w procesie 
projektowania dyrektyw oraz regulacji z zakresu ubezpieczeń oraz funduszy emerytalnych, okre-
ślenie standardów nadzoru, opracowywanie rekomendacji i wytycznych zapewniających spójną 
implementację przepisów, a także umocnienie współpracy pomiędzy krajowymi organami nad-
zoru. W ramach CEIOPS powołano specjalną Komisję do spraw ochrony konsumenckiej „aby 
rozwijać dalszą współpracę w rozpatrywaniu skarg konsumenckich”. Przedstawicielka CEIOPS 
przedstawiła członkom sieci FIN–NET działania, które w ostatnich miesiącach zostały podjęte:

badanie statystyk dotyczących skarg otrzymanych przez organy nadzorcze poszczególnych � 
państw członkowskich w latach 2006, 2007 oraz 2008. Bardzo trudno jest dojść do wspól-
nych wniosków ze względu na różnice w metodach stosowanych w klasyfikacji skarg;
udział w konsultacjach europejskich na temat alternatywnych metod rozwiązywania spo-� 
rów oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń konsumenckich;
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zawieranie porozumień o współpracy pomiędzy różnymi podmiotami rynku usług finansowych;� 
opracowanie raportu dotyczącego kompetencji organów nadzorczych w poszczególnych � 
państwach członkowskich w zakresie rozstrzygania skarg konsumenckich.

Ponadto, zawarto kilka istotnych porozumień o współpracy:
marzec 2008 r. – Porozumienie ogólne dotyczące współpracy pomiędzy instytucjami nad-� 
zoru ubezpieczeniowego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. „W kontekście rozwo-
ju jednolitego rynku ubezpieczeniowego, ważnym jest aby wszystkie skargi wpływające od 
ubezpieczających były rozstrzygane przez odpowiednią instytucję, niezależnie od tego czy 
skarga obejmuje ubezpieczającego oraz ubezpieczyciela z różnych krajów członkowskich”.
październik 2009 r. – zmiana „Porozumienia”, odnosząca się do współpracy kompetent-� 
nych organów z krajów członkowskich w szczególności dotyczący implementacji dyrektywy 
2002/92/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośred-
nictwa ubezpieczeniowego;
listopad 2010 r. – zmiana „Porozumienia”, dotycząca współpracy kompetentnych organów � 
krajów członkowskich UE w szczególności dotyczące implementacji dyrektywy 2003/41/EC 
Parlamentu Europejskiego i Rady z czerwca 2003 r. dotyczącego działalności i nadzoru insty-
tucji zapewniających pracownicze świadczenia emerytalne (IORPs) o charakterze międzyna-
rodowym.

2. Rozstrzyganie skarg konsumenckich – raport CEIOPS dotyczący kompetencji w poszczegól-
nych krajach członkowskich

Procedury stosowane przez CEIOPS nie powinny kolidować z tymi stosowanymi przez FIN–
NET. W raporcie określono definicję skargi jako „wyraz niezadowolenia danej osoby z usługi 
ubezpieczyciela, pośrednika ubezpieczeniowego, bądź też funduszu emerytalnego. Nie jest 
skargą prośba o udzielenie informacji lub wyjaśnień. Dla potrzeb niniejszej definicji za osobę 
uważa się ubezpieczającego, ubezpieczonego, członka funduszu, uposażonego, beneficjenta, 
potencjalnego beneficjenta”. Wyjaśniono również, co dla celów tej analizy oznacza bycie „kom-
petentnym”. Kompetentną jest „instytucja, która bada treść skarg otrzymywanych z różnych 
powodów (rozwiązywanie sporów, udzielanie porad, regulacje, nadzór, etc.) i nie ogranicza swo-
jej działalności jedynie do kierowania sprawy do innej, bardziej właściwej instytucji”. Ośmioro 
członków CEIOPS nie posiada kompetencji do rozstrzygania skarg konsumenckich. Pozostałe 
organy nadzorcze przyjmują i rozpoznają skargi konsumenckie.

W raporcie dotyczącym kompetencji organów nadzoru do rozpoznawania skarg w poszcze-
gólnych krajach zbadano sektory oraz problemy, jakie badają poszczególne organy nadzoru. 
Sektory to: ubezpieczenia gospodarcze i zabezpieczenie społeczne. W sektorze ubezpieczeń 
gospodarczych organy nadzoru najczęściej zajmują się działalnością rynkową ubezpieczycieli 
oraz pośredników ubezpieczeniowych, tj. strategią, którą przedsiębiorcy obierają w stosunku 
do potencjalnych oraz istniejących posiadaczy polisy przed oraz po zawarciu umowy ubezpie-
czenia. Ogólna praktyka rynkowa obejmuje takie obszary jak: reklama, marketing, dopasowanie 
produktów ubezpieczeniowych do potrzeb klientów indywidualnych, przechowywanie wła-
ściwej dokumentacji związanej z klientem, ujawnienie istotnych informacji o polityce firmy 
(włączając strategie skargowe, rozstrzyganie skarg, opłaty oraz wynagrodzenie). Organy nadzo-
ru są ponadto kompetentne w zakresie skarg dotyczących roszczeń odszkodowawczych (zakres 
ubezpieczenia, odpowiedzialność, suma wypłaty), kwestii umownych (składki, rezygnacja, 
realizacja, wartość wykupu polisy, udział w zysku), a także niewypłacalności ubezpieczycie-
li. W sektorze pracowniczych funduszy emerytalnych organy nadzoru zajmują się badaniem 
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sprawozdań funduszy emerytalnych, zagadnieniem dyskryminacji oraz pozostałymi warunkami 
członkostwa w funduszu, kwestiami przynależności, wątpliwościami dotyczącymi problemów 
z transferem rezerw, brakiem informacji, czy też błędnymi poradami. 

W raporcie omówiono ponadto procedury rozpatrywania skarg. Osobą składającą skargę 
może być zarówno osoba fizyczna, jak i – w większości przypadków – osoba prawna (Dania 
oraz Malta nie rozpatrują skarg składanych przez osoby prawne). Zazwyczaj nie wymaga się 
spełnienia określonych warunków wstępnych, jednak skarżący powinien najpierw zwrócić się 
ze skargą bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń. Skarga może zostać złożona pisemnie, rza-
dziej słownie. Wynikiem interwencji organu nadzoru może być decyzja wiążąca (w przypadku 
5 członków), decyzja niewiążąca (w przypadku 10 członków) lub opinia. Na podstawie skarg 
może zostać podjęta decyzja o wszczęciu postępowania nadzorczego.

V. Duński model tzw. „świateł komunikacyjnych” dla inwestycji
Duński organ nadzoru zaprezentował zasady wdrożonego w Danii modelu tzw. „świateł ko-

munikacyjnych” dla inwestycji, tj. modelu oznaczania finansowych produktów inwestycyjnych 
kolorami odpowiadającymi kolorom świateł drogowych (zielony, żółty i czerwony). Określone 
w Danii zasady mają pomóc potencjalnym klientom, chcącym zainwestować swoje środki fi-
nansowe w wyborze produktu adekwatnego do ich potrzeb oraz zgodnego z ich oczekiwaniami. 
Zgodnie z tymi zasadami produkt oznaczony kolorem zielonym jest prosty i łatwy w zrozumieniu 
dla konsumenta, o małym ryzyku utraty wpłaconych środków, kolor żółty sygnalizuje możliwe 
trudności w pełnym zrozumieniu produktu i zaleca zasięgnięcie dodatkowej porady, natomiast 
kolor czerwony oznacza produkt inwestycyjny o bardzo skomplikowanym charakterze, wymaga-
jący wiedzy specjalistycznej i dodatkowego doradztwa. Kolor czerwony odnosi się do produktów 
bardzo ryzykownych, które niosą ze sobą duże prawdopodobieństwo utraty zainwestowanych 
środków. Pośrednicy sprzedający produkty inwestycyjne oznaczone kolorem czerwonym zobo-
wiązani są do przechodzenia dodatkowych szkoleń i zdawania specjalnych egzaminów co 3 lata. 
W Danii Rzecznik Usług Finansowych zauważył, że częste są przypadki, w których sami doradcy 
finansowi mają trudności ze zrozumiałym objaśnieniem cech sprzedawanego przez nich produk-
tu. Oznaczenia (w odpowiednim kolorze) nadają sami przedsiębiorcy, jednak mogą oni podlegać 
procedurom nadzorczym w przypadku zastosowania błędnych oznaczeń.

VI. Praktyczne problemy członków sieci FIN–NET
Wymiana doświadczeń oraz strategii stosowanych przez członków FIN–NET była kontynuowa-

na w dalszej części spotkania. Dwóch członków FIN–NET (Irlandzki Rzecznik Usług Finansowych 
oraz Rzecznik z Malty) podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu metod stosowanych przy 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Przeanalizowane zostały maksymalnie dwa rodzaje 
spraw, szczególna uwaga zwrócona została na wyzwania postawione przez okoliczności sprawy, 
argumenty podane przez organizację finansową broniącą swojego stanowiska oraz przypusz-
czalny finał polemiki z zakładem.

W Irlandii popularny jest kredyt hipoteczny o stałej stopie procentowej (tracker mortgages), 
który jest bardziej korzystny dla konsumenta niż kredyt o zmiennej stopie procentowej. Przed-
stawiciel Rzecznika Usług Finansowych Irlandii omówił szczegółowo problemy konsumentów, 
jakie pojawiają się na tym tle.

Przykłady spraw z Malty: włamanie podczas pobytu właściciela w domu, który przebywał 
w sypialni za zamkniętymi drzwiami. Włamywacz ukradł kartę kredytową z numerem PIN oraz 
telefon komórkowy. Klient zwrócił się do banku o zwrócenie pieniędzy pobranych z karty. Spra-
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wa trafiła do Rzecznika, jednak zakończyła się fiaskiem. Drugi przykład dotyczył ubezpieczenia 
od rezygnacji z podróży. Klient zrezygnował z podróży z powodu choroby swojej matki. Zgłosił 
on roszczenie do ubezpieczyciela, który zażądał, aby matka ubezpieczonego podpisała zgodę na 
wgląd do dokumentów medycznych, które pozwoliłyby stwierdzić kiedy matka ubezpieczonego 
zachorowała i co miało bezpośredni wpływ na jej śmierć. Kobieta zmarła jednak po 7 dniach, nie 
podpisując oświadczenia. Po interwencji Rzecznika doszło do wypłaty odszkodowania.

Najczęściej pojawiające się skargi w poszczególnych krajach członkowskich dotyczą:
Czechy – skargi dotyczące dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD), błędne wykorzysta-� 
nie karty kredytowej;
Wielka Brytania – ubezpieczenia kredytu – około 2 000 skarg tygodniowo;� 
Francja – wcześniej ubezpieczenia kredytu, obecnie błędna sprzedaż produktów inwestycyj-� 
nych i na życie;
Szwecja – porady finansowe udzielane osobom starszym;� 
Włochy – błędna sprzedaż produktów finansowych;� 
Austria – karty kredytowe, karty ATM;� 
Irlandia – produkty inwestycyjne;� 
Norwegia – brak odpowiedniej informacji udzielanej w doradztwie finansowym, ubezpie-� 
czenia inwestycji oraz ubezpieczenia na życie;
Litwa – brak możliwości spłaty kredytu;� 
Hiszpania – ubezpieczenia kredytu, stopa procentowa w pożyczkach, błędna sprzedaż;� 
Finlandia – porada inwestycyjna, błędne użycie karty kredytowej;� 
Portugalia – brak informacji dotyczącej funduszy inwestycyjnych oraz dotyczących kredytów � 
konsumenckich i ubezpieczenia kredytu;
Węgry – korzystanie z kart kredytowych, brak informacji dotyczącej kredytów hipotecz-� 
nych;
Belgia – produkty inwestycyjne, ubezpieczenia na życie, wzrost składek w ubezpieczeniach � 
zdrowotnych;
Dania – ubezpieczenia na życie, niepełnosprawność, błędna sprzedaż produktów inwesty-� 
cyjnych;
Polska – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób trzecich, użycie kart kredytowych. � 
W Polsce ponad 60% otrzymywanych skarg dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej osób trzecich. Skarżący zazwyczaj zarzucają, iż ubezpieczyciele zaniżają wartość należne-
go im odszkodowania, głównie z dwóch powodów:
– ubezpieczyciel nie zgadza się na pokrycie całościowych kosztów naprawy samochodu (na 

przykład wartość odszkodowania obniżona jest o podatek VAT, koszt części zamiennych, 
wcześniejsze uszkodzenia samochodu, całkowite uszkodzenie samochodu – wartość sa-
mochodu przed i po szkodzie);

– przy szkodach osobowych często pojawiają się zarzuty, iż przyznana wartość odszkodo-
wania nie jest wymierna do wyrządzonej szkody.

VII. Ostatnim punktem szczegółowej dyskusji uczestników spotkania był temat kompetencji 
członków FIN–NET w zakresie skarg zgłaszanych przez przedsiębiorców (mikro, małych oraz 
średnich a także przedsiębiorstw w znaczeniu ogólnym).
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Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej 2003/361/EC przedsiębiorstwa kwalifikowane są jako 
mikro, małe oraz średnie na podstawie kryteriów zawartych w poniższej Tabeli:

Rodzaj
przedsiębiorstwa

Liczba
pracowników Obrót Bilans roczny

(w sumie)

Średniej wielkości <250 < €50 mln < €43 mln

Małe <50 < €10 mln < €10 mln

Mikro <10 < €2 mln < €2 mln

Połowa członków sieci posiada kompetencje do rozstrzygania skarg kierowanych przez przed-
siębiorców. 

Na tym zakończono program spotkania członków sieci FIN–NET w Kopenhadze, na którym 
z ramienia Rzecznika Ubezpieczonych Polskę reprezentowała autorka niniejszego opracowania.

Mgr Małgorzata Więcko–Tułowiecka, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Sprawozdanie z pierwszej konferencji naukowo–szkoleniowej „Wzrost świadomości prawnej 
i poprawa jakości życia osób poszkodowanych w wypadkach efektem działania Kancelarii 
odszkodowawczych”, Warszawa, 1 lipca 2011 r. (Andrzej Kesling)

W dniu 1 lipca 2011 r. w przepięknej scenerii Teatru Kamienica znanego aktora Emiliana Kamiń-
skiego odbyła się pierwsza w historii Polskiej Izby Odszkodowań i chyba nie mająca precedensu 
w dotychczasowej działalności Kancelarii odszkodowawczych konferencja mająca na celu przed-
stawienie roli i znaczenia tychże Kancelarii w szeroko pojętym procesie likwidacji szkody, a co za 
tym idzie, podniesieniu świadomości osób poszkodowanych w wypadkach. Konferencja, która 
została zorganizowana pod egidą Polskiej Izby Odszkodowań odbyła się pod merytorycznym pa-
tronatem Rzecznika Ubezpieczonych oraz Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej. Patronat medialny 
objęły między innymi „Gazeta Ubezpieczeniowa”, „Dziennik Ubezpieczeniowy”, „Miesięcznik 
Ubezpieczeniowy” oraz Portal Internetowy – „Rynek Odszkodowań”. Do udziału w konferencji 
zaproszone zostały wybitne osoby o bogatym dorobku merytorycznym i dydaktycznym, mające 
ogromne doświadczenie i pozycje na szeroko pojętym rynku ubezpieczeniowym i niekwestiono-
wany autorytet w swojej branży.

Gospodarzem konferencji była Prezes Polskiej Izby Odszkodowań – Beata Karwacka. To głów-
nie dzięki jej osobistemu zaangażowaniu i konsekwencji ta konferencja mogła dojść do skutku 
i odbyć się z takim rozmachem.

Polska Izba Odszkodowań za cel główny konferencji postawiła sobie przede wszystkim edu-
kację podmiotów świadczących usługi na rynku odszkodowawczym, i jest zainteresowana 
organizowaniem dalszych konferencji, szkoleń i warsztatów, które mają na celu ulepszenie dzia-
łania Kancelarii odszkodowawczych. Dla PIO najważniejsza jest poprawa jakości obsługi osób 
poszkodowanych.

Jako pierwszy z referatem na temat: uregulowań prawnych dotyczących postępowania li-
kwidacyjnego w aspekcie terminowej wypłaty świadczeń dla poszkodowanych wystąpił prof. 
Eugeniusz Kowalewski – Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Go-
spodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swoim wystąpieniu – jak zawsze 
barwnym i urozmaiconym licznymi dygresjami – (oczywiście na tematy prawnicze), uwypuklił 
jeden fakt – Kancelarie odszkodowawcze mają misję. Są odpowiedzią na niezaprzeczalne, spo-
łeczne zapotrzebowanie. Porównał Kancelarie odszkodowawcze do męża opatrzności. „(…) mąż 
opatrzności, który przyszedł na wezwanie ludu (…)”. Ich celem jest niesienie nie tylko pomocy 
najsłabszym, ale także edukacji prawnej. Albowiem pod względem dostępu do usług prawni-
czych Polska nie stoi najwyżej na liście krajów europejskich.

Kolejny prelegentem był mgr Michał Piotr Ziemiak (Zakład Prawa Ubezpieczeniowego WPiA 
UMK, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu,) który w swoim referacie „Prawa Konsumenta 
na rynku ubezpieczeń – w świetle obowiązujących przepisów, wzrastająca rola Kancelarii odszko-
dowawczych – teoria a praktyka”, pokazał jak ważną rolę do spełnienia w relacjach z osobami 
poszkodowanym mają Kancelarie odszkodowawcze. To od Kancelarii osoba po wypadku otrzy-
muje informacje o swoich prawach. Tu otrzymuje natychmiastową pomoc prawną, wskazówki, 
oraz doradztwo a nierzadko wsparcie finansowe. Na szeroko pojętym rynku konsumenckim ta-
kie relacje należą do rzadkości.

Następną osobą występującą z referatem o zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę była dr 
Monika Wałachowska (Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego 
Zakład Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu). 
Bardzo sugestywnie przedstawiła rzeczywiste problemy jakie stają na drodze osób poszkodo-
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wanych w wypadkach. Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zwrot innych kosztów związanych 
z wypadkiem to są zagadnienia, w których osoba poszkodowana bez pomocy profesjonalnej 
kancelarii nie poradzi sobie sama.

Aleksander Daszewski – radca prawny w Biurze Rzecznika oraz prezes Fundacji Edukacji 
Ubezpieczeniowej w swoim wystąpieniu poświęconemu zadośćuczynieniu po śmierci osoby 
najbliższej w sposób bardzo sugestywny i przystępny przedstawił stanowisko Rzecznika Ubez-
pieczonych w tym zakresie. Wskazał na najnowsze orzecznictwo i w tym kontekście uwidocznił 
rolę Kancelarii odszkodowawczych na każdym etapie postępowania zmierzającego do uzyskania 
świadczeń z tego tytułu.

W bardzo ciekawym wystawieniu Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych – Krystyna 
Krawczyk potwierdziła opinię uczestników: Kancelarie odszkodowawcze są potrzebne, mimo 
występujących w ich działalności pewnych nieprawidłowości. Nie budzi to zdziwienia – wszak 
liczba tych podmiotów idzie w setki. Dlatego właśnie powstał samorząd gospodarczy, taki jak 
Polska Izba Odszkodowań.

Od samego początku konferencji trwała gorąca dyskusja, następująca po każdym wystąpie-
niu. W pewnej chwili m.in. głos zabrała także przedstawicielka redakcji kwartalnika „Prawo 
Aasekuracyjne” – Zofia Pawlak–Borsuk, zwracając się z bezpośrednią prośbą do przedstawicieli 
Rzecznika Ubezpieczonych o interwencję, w sprawie wypadku, którego ofiara nie może uzyskać 
odszkodowania.

Pierwszą część konferencji zakończył panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Krystyna Kraw-
czyk, Beata Karwacka, prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz – SGH Warszawa, Aleksander Daszewski, 
prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, Michał Piotr Ziemiak, Adam Sankowski – Prezes Polskiej 
Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, dr Monika Wałachowska. Równie ożywio-
ne dyskusje, jak na forum toczyły się w kuluarach. 

Całość zakończyła uroczysta kolacja. Nie zabrakło lampki wina oraz wspólnych zdjęć z gospo-
darzem imprezy, wybitnym aktorem Emilianem Kamińskim, który zaprezentował atrakcyjny 
występ. Jednym słowem – pierwsza rocznica PIO była udana.

 

Andrzej Kesling, Wiceprezes Polskiej izby Odszkodowań
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