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I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Łukasz Żarnowiec

Czasowe ramy zastosowania rozporządzenia (WE) nr 864/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego
dla zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie „Rzym II”).
Uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w sprawie C–412/10 Homawoo v GMF Assurances

Wprowadzenie
Orzeczeniem z dnia 17 listopada 2011 r.1 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej osta-

tecznie wypowiedział się w kwestii ram czasowych zastosowania rozporządzenia „Rzym II”2. 
Rozstrzygnięty został tym samym spór dotyczący wykładni art. 31 i 32 rozporządzenia, trwający 
w nauce prawa niemal od chwili uchwalenia tego aktu prawnego. Niniejszy artykuł poświęcony 
jest problemom intertemporalnym rozporządzenia „Rzym II” ze szczególnym uwzględnieniem 
oceny stanowiska, jakie zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Omawiane zagadnienie 
ma istotne znaczenie także dla sporów z zakresu ubezpieczeń. W odróżnieniu od obowiązującej 
wcześniej dawnej polskiej ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynaro-
dowe3, rozporządzenie zawiera bowiem w art. 18 wyraźną normę kolizyjną określającą prawo 
właściwe do oceny dopuszczalności wystąpienia przez poszkodowanego z roszczeniem o odszko-
dowanie bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi osoby odpowiedzialnej za szkodę. Norma ta 
dopuszcza actio directae wówczas, gdy konstrukcja taka jest znana bądź to prawu właściwemu 
dla zobowiązania pozaumownego, bądź to prawu będącemu statutem umowy ubezpieczenia4.

1 Orzeczenie w sprawie C–412/10 Homawoo v GMF Assurance dostępne na stronie www.eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0412:PL:HTML.
2 Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa 
właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz. Urz. UE L 199/40 z dnia 31 lipca 2007 r.). Ilekroć 
w niniejszym artykule pojawi się określenie „rozporządzenie” bez doprecyzowania, odnosić się będzie ono do 
tego rozporządzenia.
3 Dz. U. Nr 46, poz. 290.
4 Należy jednak pamiętać, że ze względu na treść art. 28 rozporządzenia „Rzym II”, w przypadku państw bę-
dących stronami konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych sporządzonej w Hadze dnia 4 maja 
1971 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 63, poz. 585) – a do takich zalicza się również Polska – w odniesieniu do zobowiązań 
podlegających przepisom dokumentu o dopuszczalności actio directae w dalszym ciągu rozstrzygać będzie nie 
art. 18 rozporządzenia „Rzym II”, lecz bardziej liberalny art. 9 konwencji.
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1. Natura i zakres rozporządzenia „Rzym II”
Trwające od 1999 r. prace5 nad stworzeniem jednolitej, europejskiej regulacji kolizyjnopraw-

nej, określającej właściwość prawa dla zobowiązań pozaumownych, zaowocowały ogłoszeniem 
rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. do-
tyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”). Rozporządzenie 
obejmuje swoim zakresem przedmiotowym zobowiązania pozaumowne w sprawach cywilnych 
i handlowych bez względu na ich źródło oraz przyjętą zasadę odpowiedzialności. Jego koncep-
cję oparto na zasadzie uniwersalizmu, co oznacza, że prawo właściwe, określane na podstawie 
zawartych w nim norm kolizyjnych, znajdzie zastosowanie bez względu na to, czy jest prawem 
państwa członkowskiego, czy też nie6. Posłużenie się przez prawodawcę wspólnotowego for-
mułą rozporządzenia sprawia, że zawarte w nim jednolite normy kolizyjne są stosowane wprost 
i bezpośrednio przez sądy wszystkich państw członkowskich (z wyłączeniem Danii)7, począwszy 
od dnia 11 stycznia 2009 r. Przedmiotem kontrowersji była natomiast odpowiedź na pytanie 
kiedy – w odniesieniu do zdarzeń zaistniałych w jakim czasie – ujednolicone normy kolizyjne 
znajdują zastosowanie.

2. Przyczyny kontrowersji co do czasowych ram zastosowania rozporządzenia „Rzym II”
Przyczynę zgłaszanych w tym względzie wątpliwości stanowiła niefortunna redakcja art. 31 

i art. 32. Otóż zgodnie z art. 32 rozporządzenia jego postanowienia – z wyjątkiem art. 29 – znaj-
dują zastosowanie od 11 stycznia 2009 r. Z art. 31 wynika natomiast, że rozporządzenie stosuje 
się do zdarzeń powodujących szkodę, zaistniałych po jego wejściu w życie. Posłużenie się w art. 
31 sformułowaniem „wejście w życie” na oznaczenie cezury czasowej zdarzeń objętych zasię-
giem rozporządzenia wymusiło konieczność odpowiedzi na pytanie co do sposobu rozumienia 
tego sformułowania. W grę wchodziły dwie możliwe interpretacje. Zgodnie z pierwszą, pod 
pojęciem tym – na potrzeby wykładni art. 31 – rozumieć należy wyznaczony przez dyspozycję 
art. 32 moment, od którego rozporządzenie jest stosowane przez sądy państw członkowskich 
(mimo że przepis ten nie posługuje się kategorią „wejścia w życie”). Zgodnie z drugą interpreta-

5 Podstawy prawnej dla prac nad projektem rozporządzenia dostarczyło wejście w życie dnia 1 maja 1999 r. 
Traktatu z Amsterdamu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europej-
skie i niektóre związane z nimi akty (Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/31). W zmodyfikowanym wówczas Traktacie 
ustanawiającym Wspólnotę Europejską (dalej jako TWE) znalazł się art. 65, przewidujący – jako środek wspiera-
nia rynku wewnętrznego – współpracę sądową w sprawach cywilnych. Ma ona zmierzać m.in. do zapewnienia 
zgodności norm państw członkowskich w dziedzinie kolizji praw. Jeszcze w tym samym 1999 r. w obrębie Komisji 
Europejskiej powstał pierwszy projekt rozporządzenia obejmującego normy kolizyjne miarodajne dla zobowią-
zań pozaumownych. Równolegle Europejska Grupa ds. Prawa Prywatnego Międzynarodowego opracowała pro-
jekt konwencji regulującej tę samą problematykę, por. M. Fallon, Proposition pour une convention européenne 
sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, European Review of Private Law, 1999, nr 1, s. 45–68. 
Projekty te posłużyły za podstawę dalszych prac nad tekstem rozporządzenia. W kwestii przebiegu prac nad 
rozporządzeniem „Rzym II” por. A. Fuchs, Zum Kommissionsvorschlag einer „Rom II” – Verordnung, Zeitschrift 
für Gemeinschaftsprivatrecht, 2003–2004, nr 2, s. 100; P. Mankowski, Entwicklungen im Internationalen Privat– 
und Prozessrecht 2004/2005 (Teil 1), Recht der Internationalen Wirtschaft, 2005, nr 7, s. 482.
6 A. Fuchs, op. cit., s. 101; K. Kreuzer, Zu Stand und Perspektiven des Europäischen Internationalen Privatrechts. 
Wie europäisch soll das Europäische Internationale Privatrecht sein?, Rabels Zeitschrift für ausländisches und 
internationales Privatrecht, 2006, nr. 70, s. 79–81; E. Jayme, Ch. Kohler, Europäisches Kollisionsrecht 2007: 
Windstille im Erntefeld der Integration, Praxis des Internationalen Privat – und Verfahrensrechts, 2007, nr 6, s. 
494; A. Junker, Das Internationale Privatrecht der Straβenverkehrsunfälle nach der Rom II – Verordnung, Juri-
stenzeitung, 2008, nr 4, s. 170.
7 Zgodnie z pkt 40 preambuły oraz art. 1 ust. 4 rozporządzenia Dania nie uczestniczy w przyjęciu rozporządzenia 
„Rzym II”.
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cją, początkowy moment zastosowania rozporządzenia należy odróżniać od chwili jego „wejścia 
w życie”. Mimo że art. 31 rozporządzenia odwołuje się do chwili wejścia w życie omawianego 
aktu, rozporządzenie nie zawiera jednoznacznego rozstrzygnięcia w przedmiocie jego wejścia 
w życie, co powoduje konieczność sięgnięcia do innych aktów prawa wspólnotowego. Moment 
wejścia w życie aktów wtórnego prawa wspólnotowego uregulowany został w sposób ogólny 
w art. 254 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie art. 297 ust. 1 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej8). Zgodnie z jego treścią akty prawodawcze wchodzą 
w życie w dniu określonym w danym akcie prawnym bądź dwudziestego dnia po ich publikacji. 
Publikacja rozporządzenia „Rzym II” (który to akt sam nie określa daty swojego wejścia w ży-
cie) nastąpiła 31 lipca 2007 r. Zatem wejście w życie (w rozumieniu art. 297 TFUE) przypada na 
dzień 20 sierpnia 2007 r. Przy takim rozumieniu art. 31 oraz art. 32 rozporządzenia należałoby 
zatem przyjąć, że sądy zobowiązane są wprawdzie stosować postanowienia rozporządzenia od 
11 stycznia 2009 r., jednakże w odniesieniu do zdarzeń mających miejsce już od 20 sierpnia 
2007 r. 

3. Zasięg czasowy rozporządzenia „Rzym II” w poglądach przedstawicieli doktryny
Każda ze wskazanych powyżej alternatywnych metod wykładni znalazła poparcie wśród przed-

stawicieli nauki prawa. Zwolennicy stosowania norm kolizyjnych rozporządzenia w odniesieniu 
do zdarzeń mających miejsce już od 20 sierpnia 2007 r. podkreślają znaczenie argumentów 
natury językowej9. Najobszerniejszy w swych wywodach J. Glöckner zwrócił uwagę, że różnice 
w sposobie sformułowania art. 31 oraz art. 32 rozporządzenia, z których pierwszy nawiązuje do 
chwili jego wejścia w życie, drugi natomiast do momentu, od którego rozporządzenie się stosuje, 
wykluczają stawianie między nimi znaku równości. Rozporządzenie nie zawiera autonomicznej 
regulacji swego wejścia w życie, co oznacza, że moment ten oceniać należy na podstawie posta-
nowień Traktatu. Zdaniem J. Glöcknera utożsamianiu pojęcia „wejście w życie” w rozumieniu art. 
31 z chwilą, od której rozporządzenie jest stosowane przez sądy państw członkowskich w myśl 
art. 32, sprzeciwiają się argumenty natury historycznej. Już bowiem w trakcie prac nad projek-
tem czasowy zasięg rozporządzenia planowano odnieść do zdarzeń mających miejsce po jego 
wejściu w życie, który to moment, na etapie wspólnego stanowiska Parlamentu i Rady, wyraźnie 
oddzielono od chwili wyznaczającej początek jego zastosowania. Mamy tu zatem do czynienia 
ze świadomym i przemyślanym zabiegiem legislacyjnym. W rezultacie rozporządzenie, mimo że 
stosowane przez sądy państw członkowskich od 11 stycznia 2009 r., winno służyć określeniu pra-
wa właściwego w odniesieniu do zdarzeń mających miejsce już od 20 sierpnia 2007 r.10

Formułowany wobec takiej wykładni zarzut retrospektywnego zastosowania przepisów roz-
porządzenia odpiera A. Dickinson. Wskazując na znaczenie argumentów natury językowej oraz 
historycznej, sprzeciwia się stosowaniu przepisów rozporządzenia wyłącznie w odniesieniu do 
zdarzeń mających miejsce po 11 stycznia 2009 r.11

8 Dz. Urz. UE C 115/47 z dnia 9 maja 2008 r. (dalej jako TFUE).
9 Tak, ze wskazaniem na dzień 19 sierpnia 2007 r., tj. datę mającą znajdować uzasadnienie w treści art. 31 roz-
porządzenia, I. Thoma, Culpa in contrahendo in the Rome II Regulation, Revue Hellenique de Droit International, 
2008, s. 671; T.K. Graziano, Das auf auβervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht nach Inkrafttre-
ten der Rom II – Verordnung, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 2009, nr 73, s. 
3; Dicey, Morris, Collins, The Conflicts of Laws, Sweet & Maxwell, London 2010, s. 465.
10 J. Glöckner, Keine klare Sache: der zeitliche Anwendungsbereich der Rom II – Verordnung, Praxis des Interna-
tionalen Privat– und Verfahrensrechts, 2009, nr 2, s. 123.
11 A. Dickinson, The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non–Contractual Obligations, OUP, Oxford 2008, 
s. 287.
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Podobne stanowisko zajmuje T.C. Hartley, z tym wszakże zastrzeżeniem, że przepisy rozpo-
rządzenia miałyby jego zdaniem wprawdzie znaleźć zastosowanie w odniesieniu do zdarzeń 
mających miejsce już od 19 sierpnia 2007 r., jednakże wyłącznie w tych postępowaniach, które 
wszczęto po 10 stycznia 2009 r.12.

Będący w zdecydowanej przewadze przeciwnicy odmiennego poglądu swój punkt widzenia 
uzasadniają argumentami natury celowościowej. Jak wskazuje A. Bűcken, nadmierne przywią-
zanie do wykładni językowej mogłoby w tym wypadku prowadzić do komplikacji niedających się 
pogodzić z naturą prawa prywatnego międzynarodowego13. O właściwości prawa decydowałby 
bowiem pośrednio moment wytoczenia powództwa. Przeciwko nadmiernemu przywiązaniu do 
językowych metod wykładni przemawia natomiast w tym wypadku zauważalna przypadkowość 
procesu legislacyjnego w odniesieniu do norm intertemporalnych oraz wyraźny brak konsekwen-
cji terminologicznej prawodawcy wspólnotowego, który w trakcie prac nad projektem zdawał się 
nie do końca dostrzegać różnicę między „wejściem w życie” a „początkiem obowiązywania” aktu 
prawnego. Na korzyść takiego punktu widzenia zdaje się przemawiać – zdaniem autora – ujęcie 
porównawcze, nawiązujące do rozwiązań przyjętych w bliźniaczym rozporządzeniu „Rzym I”14. 
Mimo że także i tutaj odsunięto w czasie początek stosowania rozporządzenia względem mo-
mentu jego wejścia w życie, zasięg czasowy zawartych w nim norm kolizyjnych odniesiono do 
umów zawartych po późniejszej z wchodzących w grę dat. Przyjęciu wstecznego zastosowania 
postanowień rozporządzenia „Rzym II” sprzeciwiają się wreszcie argumenty teleologiczne. Wy-
kładnia przepisów prawa winna prowadzić do przyjęcia tego spośród alternatywnych rozwiązań, 
które w najwyższym stopniu realizuje założony cel. Trudno byłoby natomiast pogodzić z tą za-
sadą zastrzeżoną na rzecz sądów państw członkowskich możliwość stosowania rozporządzenia 
dopiero po upływie 16 miesięcy od momentu mającego wyznaczać czasowy zasięg jego po-
stanowień. Rozwiązanie takie pozwalałoby stronom, poprzez podejmowane środki procesowe, 
wpływać na właściwość prawa znajdującego zastosowanie do danego stosunku. Nie służyłoby 
to pewności prawa, podobnie jak zmiana prawa właściwego dla ocenianego stosunku w trak-
cie procesu (również dopiero na etapie postępowania odwoławczego), wynikająca wyłącznie 
z nadejścia początkowego momentu obowiązywania nowej regulacji kolizyjnoprawnej. Uniknię-
ciu tego rodzaju komplikacji służyłoby zastąpienie w drodze wykładni sformułowania „wejście 
w życie”, którym posłużył się prawodawca w art. 31, nawiązującym do art. 32 sformułowa-
niem: „początek zastosowania”. Do identycznych skutków prowadziłoby również rozciągnięcie 
w drodze analogii art. 32 rozporządzenia na – nieunormowaną wyraźnie w tym akcie prawnym 
– kwestię jego wejścia w życie. W każdym ze wskazanych wypadków – zwraca uwagę autor – 
rozporządzenie byłoby stosowane, począwszy od 11 stycznia 2009 r. i jedynie w odniesieniu do 
zdarzeń mających miejsce po tej dacie15.

12 T.C. Hartley, Choice of law for noncontractual liability: selected problems under the Rome II Regulation, In-
ternational & Comparative Law Quarterly, 2008, nr 57 (4), s. 899–908. Por. M. McParland, Tort injuries abroad 
and the Rome II Regulation: a brief wake–up call for existing claims, Journal of Personal Injury Law, 2008, nr 3, 
s. 221–223.
13 A. Bűcken, Intertemporaler Anwendungsbereich der Rom II – VO, Praxis des Internationalen Privat– und Ver-
fahrensrechts, 2009, z. 2, s. 125 – 128.
14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie pra-
wa właściwego dla zobowiązań umownych („Rzym I”) (Dz. Urz. UE L 177/6 z dnia 4 lipca 2008 r.).
15 Podobnie – jakkolwiek bez próby uzasadnienia zajętego stanowiska – L. Hefferman, Rome II: Implications for 
Irish Tort Litigation, (w:) J. Ahern, W. Binchy (eds), The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non–Con-
tractual Obligations, Leiden, Boston 2009, s. 258.
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Za uznaniem, iż na potrzeby wykładni art. 31 rozporządzenia pod pojęciem „wejścia w ży-
cie” należy rozumieć wynikający z art. 32 początkowy moment jego stosowania opowiadają się 
również inni autorzy. Stanowisko swe uzasadniają względami praktycznymi oraz argumentem 
pewności prawa16.

Nie brak wreszcie autorów, którzy nie akcentując różnicy między momentem wejścia rozpo-
rządzenia w życie a początkiem jego stosowania, ograniczają się do stwierdzenia, iż znajduje ono 
zastosowanie w odniesieniu do zdarzeń zaistniałych po 11 stycznia 2009 r.17

4. Problemy intertemporalne stosowania rozporządzenia „Rzym II” w orzecznictwie sądów 
niemieckich

Problemy intertemporalne związane z zastosowaniem rozporządzenia „Rzym II” bardzo szyb-
ko ujawniły się w orzecznictwie sądów niemieckich. Z zagadnieniem tym zmuszony był zmierzyć 
się niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof – BGH) w wyroku z dnia 9 
lipca 2009 r., w sprawie z powództwa niemieckiej organizacji zajmującej się ochroną praw kon-
sumentów przeciwko łotewskiemu przedsiębiorcy z branży lotniczej o zaniechanie stosowania 
kwestionowanego postanowienia wzorca w umowach zawieranych z udziałem konsumentów18. 
Strona pozwana oferowała klientom, poprzez swoje niemieckie przedstawicielstwo oraz pro-
wadzoną w języku niemieckim stronę internetową, możliwość rezerwacji lotów z Niemiec. 
Dostępne na stronie internetowej informacje wskazywały na możliwość obciążenia pasażera 
pierwotnie nieuwzględnionymi podatkami lub opłatami, co – zdaniem strony powodowej – jest 
niedopuszczalne w umowach z udziałem konsumentów. Orzekający w pierwszej instancji sąd 
krajowy oddalił powództwo, jednakże sąd odwoławczy wyrok ten zmienił. Na skutek rewizji nad-
zwyczajnej strony pozwanej Federalny Trybunał Sprawiedliwości uchylił jednak kwestionowane 
orzeczenie, przekazując sprawę sądowi odwoławczemu do ponownego rozpoznania.

Federalny Trybunał Sprawiedliwości nie podzielił stanowiska sądu odwoławczego w kwestii 
prawa właściwego do oceny przedstawionego stanu faktycznego. O ile bowiem ocena samej 
zasadności zgłoszonego przez stronę powodową roszczenia o zaniechanie podlega prawu nie-
mieckiemu, o tyle kontrola zakwestionowanych postanowień wzorca winna odbywać się już na 
podstawie prawa łotewskiego – stanowiącego statut kontraktowy dla proponowanej umowy. 
Wypowiadając się w tej pierwszej kwestii, Federalny Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że mia-
rodajną dla omawianego zakresu normę kolizyjną zawiera art. 4 ust. 1 (lub art. 6) rozporządzenia 
„Rzym II”. Zgodnie z art. 31 oraz art. 32 znajduje ona zastosowanie w odniesieniu do zdarzeń 
będących źródłem szkody, mających miejsce po dniu 11 stycznia 2009 r. Od tego dnia odnosi się 

16 J. v. Hein, Europäisches Internationales Deliktsrecht nach der Rom II – Verordnung, Zeitschrift für Europäisches 
Privatrecht, 2009, nr 1, s. 10–11; D. Jakob, P. Picht, (w:) T. Rauscher (Hrsg.), Europäisches Zivilprozess– und Kol-
lisionsrecht EuZR/EuIPR, Kommentar, Sellier, München 2011, s. 1035–1036.
17 P. Stone, The Rome II Regulation on choice of law in tort, Ankara Law Review, Winter 2007, s. 95–130; A. Jun-
ker, Die Rom II–Verordnung: Neues Internationales Deliktsrecht auf europäischer Grundlage, Neue Juristische 
Wochenschrift, 2007, nr 51, s. 3676; H. Ofner, Die Rom II – Verordnung – Neues Internationales Privatrecht für 
auβervertragliche Schuldverhältnisse in der Europäischen Union, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 2008, nr 
1, s. 15; S. Leible, M. Lehmann, Die neue Verordnung über das auβervertragliche Schuldverhältnisse anzuwen-
dende Recht („Rom II”), Recht der Internationalen Wirtschaft, 2007, nr 10, s. 724; R. Wagner, Änderungsbedarf 
im autonomen deutschen internationalen Privatrecht aufgrund der Rom II – Verordnung?, Praxis des Interna-
tionalen Privat– und Verfahrensrechts, 2008, nr 4, s. 316; G. Wagner, Die neure Rom II – Verordnung, Praxis des 
Internationalen Privat– und Verfahrensrechts, 2008, nr 1, s. 17.
18 BGH, wyrok z dnia 9 lipca 2009 r. (X ZR 19/08, Neue Juristische Wochenschrift, 2009, s. 3371).
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zatem również do stanu faktycznego stanowiącego przedmiot oceny, a to przez wzgląd na skie-
rowany na przyszłość skutek roszczenia o zaniechanie.

Mimo, że kwestia czasowych ram zastosowania rozporządzenia nie stała się przedmiotem po-
głębionych rozważań, w uzasadnieniu przywołanego wyroku, sam punkt widzenia Federalnego 
Trybunału Sprawiedliwości nie pozostawia wątpliwości. Na potrzeby wykładni art. 31 pod poję-
ciem „wejścia w życie” rozumie on moment, od którego rozporządzenie znajduje zastosowanie 
w świetle art. 32, tj. datę 11 stycznia 2009 r. Pogląd ten jest zatem zbieżny ze wzmiankowanymi 
wyżej, dominującymi wypowiedziami przedstawicieli doktryny. Został on konsekwentnie pod-
trzymany również w późniejszych orzeczeniach Federalnego Trybunału Sprawiedliwości19.

5. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C–412/10 Homawoo 
v GMF Assurances

Zachodzące wątpliwości co do czasowych ram zastosowania przepisów rozporządzenia 
„Rzym II” rozstrzygnąć mogło jednak ostatecznie wyłącznie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej. Okazja do zajęcia stanowiska w tej kwestii pojawiła się stosunkowo szybko, 
w związku z opartym na art. 267 TFUE wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjal-
nym, z jakim – postanowieniem z dnia 27 lipca 2010 r. – zwrócił się High Court of Justice (England 
& Wales) Queen’s Bench Division w sprawie Deo Antoine Homawoo v GMF Assurances SA. Spór, 
w którym ujawniły się kontrowersje co do czasowych ram zastosowania rozporządzenia, po-
wstał w związku z problemem zakresu odpowiedzialności GMF Assurances S.A. – pozwanego 
w ramach actio directae zakładu ubezpieczeń z siedzibą we Francji, ubezpieczającego spraw-
cę wypadku samochodowego, jakiemu na terenie Francji uległ zamieszkały w Wielkiej Brytanii 
D.A. Homawoo. W związku z kontrowersyjnym sposobem redakcji art. 31 i art. 32 rozporządzenia 
ujawniły się wątpliwości, na podstawie jakiego aktu prawnego zawierającego normy kolizyj-
ne – rozporządzenia „Rzym II” czy też obowiązującej dotychczas angielskiej ustawy z 1995 r. 
o prawie prywatnym międzynarodowym – należy poszukiwać prawa właściwego do oceny roz-
miarów szkody objętej odpowiedzialnością sprawcy wypadku (a w rezultacie także i pozwanego 
ubezpieczyciela) z tytułu skutków zdarzenia mającego miejsce w dniu 29 sierpnia 2007 r. Na 
płaszczyźnie angielskiego krajowego prawa prywatnego międzynarodowego ocena rozmiarów 
szkody dla potrzeb określenia wysokości odszkodowania jest – zgodnie z orzecznictwem Izby 
Lordów – postrzegana jako problem procesowy i poddawana ocenie na podstawie merytorycz-
nej legis fori (tu: prawa angielskiego). Tymczasem rozporządzenie „Rzym II” – zgodnie z art. 15 
lit. c) – kwestię tę umieszcza w zakresie statutu deliktowego.

O ile – zdaniem powoda – rozporządzenie nie może znaleźć zastosowania w odniesieniu do 
zdarzeń sprzed 11 stycznia 2009 r. (w okolicznościach rozważanego przypadku także ze względu 
na wytoczenie powództwa w sprawie przed tą datą), o tyle pozwana spółka GMF – przeciw-
nie – wskazywała na konieczność jego zastosowania, podnosząc, że odnosi się ono do zdarzeń 
mających miejsce po jego wejściu w życie, co nastąpiło dwudziestego dnia po jego publikacji. 
W konsekwencji to właśnie rozporządzenie określa prawo właściwe w odniesieniu do zdarzeń 
powodujących szkodę występujących po tej dacie. W tym stanie rzeczy sąd krajowy orzekający 

19 Por. wyrok BGH z dnia 11 lutego 2010 r. (I ZR 85/08, Neue Juristische Wochenschrift, 2010, s. 3780); wyrok 
BGH z dnia 22 kwietnia 2010 r. (I ZR 89/08, Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht, 2010, s. 607), oraz – w zbliżo-
nym do omawianego stanie faktycznym i prawnym, w sprawach o zaniechanie stosowania klauzul niedozwolo-
nych przez innych przewoźników lotniczych: Britishairways – wyrok BGH z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Xa ZR 5/09, 
Neue Juristische Wochenschrift, 2010, s. 1958), oraz Ryanair – wyrok BGH z dnia 20 maja 2010 r. (Xa ZR 68/09, 
Neue Juristische Wochenschrift, 2010, s. 2719).
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w sprawie zwrócił uwagę na wątpliwości interpretacyjne pojawiające się na tle art. 32 i art. 31 
rozporządzenia i – zawieszając postępowanie celem wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w trybie prejudycjalnym – sformułował następujące pytania: 

1. Czy art. 31 i 32 rozporządzenia (nr 864/2007) w związku z art. 297 TFUE należy interpreto-
wać w ten sposób, że sąd krajowy winien stosować (to) rozporządzenie, a w szczególności 
jego art. 15 lit. c), w sprawie, w której zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w dniu 
29 sierpnia 2007 r.?

2. Czy na odpowiedź na pytanie pierwsze ma wpływ którakolwiek z poniższych okoliczności:
powództwo odszkodowawcze zostało wytoczone w dniu 8 stycznia 2009 r.;� 
sąd krajowy nie dokonał żadnego rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa właściwego przed � 
dniem 11 stycznia 2009 r.?

Analizując przedstawione przez sąd krajowy zagadnienie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej stwierdził, że rozporządzenie nie określa w sposób szczególny dnia swego wejścia 
w życie, w związku z czym datę tę należy ustalać na podstawie art. 297 TFUE jako przypadającą 
na dwudziesty dzień po publikacji tego aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE, tj. 20 sierp-
nia 2007 r. Zwrócił również uwagę na istniejącą praktykę opóźniania dnia rozpoczęcia stosowania 
danego aktu prawnego względem daty jego wejścia w życie. 

Pomimo że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie miał wątpliwości co do tego, iż 
art. 32 rozporządzenia nie określa dnia jego wejścia w życie, a jedynie początek stosowania, to 
jednak podkreślił konieczność dokonywania wykładni art. 31 zatytułowanego „Stosowanie w cza-
sie” w powiązaniu z tym właśnie przepisem. W rezultacie doszedł do przekonania, że na mocy 
art. 31 rozporządzenia znajduje ono zastosowanie do zdarzeń powodujących szkodę, które na-
stąpiły po dniu 11 stycznia 2009 r. Za wykładnią taką – w ocenie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej – przemawiają przede wszystkim względy celowościowe nawiązujące do motywów 
wyrażonych w pkt. 6, 13, 14 i 16 preambuły rozporządzenia, a mianowicie dążenie do zagwa-
rantowania przewidywalności rozstrzygnięć, pewność prawna w zakresie prawa właściwego, jak 
również jednolite stosowanie rozporządzenia w państwach członkowskich. Cele te byłyby nato-
miast zagrożone, gdyby rozporządzenie stosowano do zdarzeń mających miejsce między dniem 
jego wejścia w życie a dniem określonym w art. 32 jako początkowy moment jego stosowania 
przez sądy państw członkowskich. W takim bowiem przypadku dwa zdarzenia, mające miejsce 
tego samego dnia, a nawet różne zobowiązania wynikające z tego samego zdarzenia powodu-
jącego w tym samym miejscu szkodę dla wielu osób mogłyby podlegać właściwości różnych 
systemów prawnych, w zależności od daty wytoczenia powództwa bądź chwili ustalania przez 
sąd prawa właściwego dla sprawy. W rezultacie powyższych rozważań, udzielając odpowiedzi na 
sformułowane przez sąd krajowy pytanie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, 
że art. 31 i art. 32 rozporządzenia w związku z art. 297 TFUE należy interpretować w ten spo-
sób, iż sąd krajowy ma obowiązek stosować rozporządzenie jedynie do zdarzeń powodujących 
szkodę, które nastąpiły od dnia 11 stycznia 2009 r., zaś ani dzień wytoczenia powództwa od-
szkodowawczego, ani dzień ustalenia przez sąd rozpatrujący sprawę prawa właściwego nie mają 
wpływu na określenie zakresu zastosowania rozporządzenia w czasie.

6. Ocena stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Zaprezentowane powyżej stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zasługu-

je na aprobatę. W dyskusji nad ramami czasowymi rozporządzenia należy opowiedzieć się za 
jego stosowaniem wyłącznie w odniesieniu do zdarzeń mających miejsce od dnia 11 stycznia 
2009 r., jakkolwiek rozwiązanie takie może budzić wątpliwości na płaszczyźnie wykładni języ-
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kowej art. 31. Przepis ten, regulując stosowanie rozporządzenia w czasie, odnosi je do zdarzeń 
powodujących szkodę mających miejsce po jego wejściu w życie. Nie pozostawia natomiast 
wątpliwości, że – wobec braku regulacji szczególnej w samym rozporządzeniu – moment ten 
należy ustalać na podstawie reguły ogólnej z art. 297 ust. 2 TFUE. Oznacza to, że rozporządze-
nie „Rzym II” weszło w życie z dniem 20 sierpnia 2007 r. Uznanie jednak, zgodnie z literalnym 
brzmieniem art. 31, że rozporządzenie to powinno być stosowane w odniesieniu do zdarzeń ma-
jących miejsce już od tej daty, prowadziłoby do wyników nieakceptowalnych z punktu widzenia 
pozostałych metod wykładni prawa wspólnotowego, w tym zwłaszcza wykładni teleologicznej. 

Założenia, na których oparto rozporządzenie, wyartykułowano w jego preambule. Wynika 
z niej, że wprowadzenie jednolitych norm kolizyjnych dla zobowiązań pozaumownych służyć 
ma zwiększeniu przewidywalności wyników sporów, pewności w zakresie prawa właściwego, 
zapewnieniu sprawiedliwości w indywidualnych przypadkach (pkt 6, 14 i 16) oraz uniknięciu 
zakłóceń konkurencji między uczestnikami sporów w ramach Wspólnoty (pkt 13). Do realiza-
cji tychże celów niezbędne jest, by poszukiwanie prawa właściwego do oceny zdarzeń tego 
samego rodzaju, zaistniałych w tym samym czasie, odbywało się na podstawie tej samej regu-
lacji kolizyjnoprawnej. Założeniu temu stałoby jednak na przeszkodzie oparcie się na literalnym 
brzmieniu art. 31 rozporządzenia, przy równoczesnym uwzględnieniu treści art. 32. W zależ-
ności bowiem od chwili orzekania w konkretnej sprawie miarodajne dla zdarzeń tego samego 
rodzaju czy wręcz nawet różnych skutków tego samego zdarzenia mogłyby okazać się różne 
normy kolizyjne, bądź to pochodzenia krajowego, bądź to wynikające z treści przepisów rozpo-
rządzenia. O tym, które z nich (a w efekcie prawo merytoryczne jakiego państwa) dojdą do głosu 
w konkretnym przypadku, decydowałaby chwila wytoczenia powództwa, ewentualny oportu-
nizm procesowy pozwanego, czy wręcz okoliczności zupełnie przypadkowe i pozostające poza 
sferą oddziaływania stron, tj. ilość spraw rozpoznawanych w danym wydziale czy też sprawność 
konkretnego sędziego referenta. Aż do momentu wydania orzeczenia strony nie mogłyby mieć 
pewności co do prawa właściwego do oceny skutków danego zdarzenia, a zatem i przesłanek 
ewentualnej odpowiedzialności jednej z nich. Co więcej, sytuacja w tym względzie mogłaby ulec 
zmianie nawet na etapie postępowania apelacyjnego, skutkując koniecznością rewizji orzecze-
nia pierwszoinstancyjnego, w pełni prawidłowego w chwili jego wydania. Tego rodzaju skutków 
niezgodnych z celami rozporządzenia pozwala uniknąć wyłącznie wykładnia celowościowa art. 
31, dokonywana w powiązaniu z art. 32. Mimo literalnego brzmienia art. 31 należałoby uznać, 
iż w tym przypadku pojęcie „wejście w życie” oznacza po prostu moment, od którego rozporzą-
dzenie jest stosowane w państwach członkowskich, tj. 11 stycznia 2009 r.

Dodatkowym uzasadnieniem dla przyjętej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
wykładni są argumenty natury historycznej, związane z przypadkowością podejścia do materii 
intertemporalnej w toku prac nad rozporządzeniem. Otóż, zarówno na etapie wstępnego pro-
jektu Komisji20, jak i w jego zmodyfikowanej wersji21 zagadnienie czasowych ram zastosowania 
rozporządzenia było ujęte łącznie z regulacją momentu jego wejścia w życie w art. 27. Osta-
tecznie zrezygnowano z autonomicznego unormowania chwili wejścia rozporządzenia w życie, 
poprzestając na określeniu daty, od której nowy akt prawny winien być stosowany przez sądy 
państw członkowskich. Do zmiany tej nie dostosowano jednak terminologii przyjętej na potrze-
by wyznaczenia ram czasowych jego stosowania. Pomimo redakcyjnego wyodrębnienia (art. 31) 
i wprowadzenia drobnych korekt, przepis ten – jak dotychczas – operuje cezurą czasową „wejście 

20  COM (2003) 427 final.
21  COM (2006) 83 final.
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w życie”, nawiązując w ten sposób do projektowanej regulacji prawnej z art. 27 ust. 1 projektu, 
która jednak nie znalazła się w ostatecznym tekście rozporządzenia.

Dr Łukasz Żarnowiec, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Summary of the ar� cle

Period set for the implementation of the regulation (EC) No 864/2007
of the European Parliament and of the Council – „Rome II”.
Remarks on judgement issued by the European Court of Justice in case 
C–412/10 Homawoo v GMF Assurances

The „Rome II” Regulation has implemented substantial changes concerning law applicable to 
non–contractual obligations. These changes, have an influence also on the assessment of the 
insurer’s liability for the events covered by insurance protection.

A brand–new rule which was not included so far in Polish Act on International Law of Novem-
ber, 12 1965 was introduced – collision regulations determining the rules applicable for filing a 
claim directly with the insurance company of the perpetrator. The above Act is therefore signifi-
cant for the issue of third party liability insurance.

However, the unclear formulation concerning the ratione temporis evoked much controversy.
The following describes the controversy caused by ambiguity present in the construction of 

the articles 31 and 32 of the Act.
Author of the text focuses mostly on the description and evaluation of the judgment issued 

by the European Court of Justice on November, 17 2011 in C–412/10 Homawoo v GMF Assur-
ances SA case.
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Dariusz Fuchs

Znaczenie dla poszkodowanego przepisów przejściowych 
w ubezpieczeniach obowiązkowych

Wprowadzenie
Prawa i obowiązki, które są kształtowane przez normy prawne są zagadnieniem priorytetowym 

dla uczestników obrotu, nie tylko z powodu konieczności należytego zrozumienia ich treści ale 
także prawidłowej oceny daty wejścia w życie i odpowiednio: daty ustania ich obowiązywania. 
Jest to istota problematyki prawa przechodniego (intertemporalnego, przejściowego), które od-
nosi się do obowiązywania norm prawnych w zasięgu czasowym. W konsekwencji, dla praktyki 
obrotu fundamentalnym zagadnieniem staje się odpowiedź na pytanie „(…) w jakich przypad-
kach należy stosować dawne, obecnie uchylone przepisy prawa, w jakich zaś należy oprzeć się 
na nowych przepisach prawa (…)”1. Ponieważ kwestia przepisów przejściowych ustawy o ubez-
pieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych)2 stosun-
kowo rzadko była przedmiotem analizy w literaturze polskiej3, to także w związku z nowelizacją 
tej ustawy (na podstawie ustawy z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubez-
pieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw; dalej także: ustawa nowelizu-
jąca)4, która weszła w życie co do zasady w dniu 11 lutego 2012 r., szczególnie w odniesieniu do 
statusu poszkodowanego, prezentacja materii prawa intertemporalnego jest potrzebna, zarów-
no ze względów teoretycznych, jak i przede wszystkim w celu ujednolicenia praktyki.

1. Istota stosunku prawnego ubezpieczenia obowiązkowego
Należy podkreślić, że ustawodawca potwierdził logiczny wniosek, nasuwający się ze względu 

na charakter wyodrębnienia ubezpieczeń obowiązkowych (gdyż kryterium jego wyodrębnienia 
nie ma wpływu na konsensualny charakter źródła powstania stosunku ubezpieczenia w ubez-
pieczeniach gospodarczych), tzn. tezę, że regulacja w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, 
zawarta w odrębnych przepisach im poświęconych, nie niweczy aplikacji przepisów o umowie 

1 S. Grzybowski, (w:) W. Czachórski (red.) System prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, Wrocław 1974, s. 137.
2 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
3 Por. D. Fuchs, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, M. Glicz (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Warszawa 
2010, s. 1087 i nast.
4 Dz. U. Nr 205, poz. 1210.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 12(1/2012) 15

ubezpieczenia, zawartych w kodeksie cywilnym, w art. 805 – 8345. Oczywiście powyższa aplika-
cja norm kodeksu cywilnego, tytułu XXVII – umowa ubezpieczenia, jest zasadna w razie braku 
szczegółowej regulacji zawartej przede wszystkim w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
co stanowi konsekwencję klasycznej reguły kolizyjnej: lex specialis derogat legi generali. 

Powyższa konstatacja jest szczególnie istotna w przypadku tych ubezpieczeń odpowiedzialności 
cywilnej, którym ustawodawca przyznał przymiot ubezpieczeń obowiązkowych. W nawiązaniu 
do tego jako normę o charakterze właśnie informacyjnym (scil.: edukacyjnym) należy trakto-
wać art. 22 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, gdzie stwierdzono, że „Do umów 
ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego”. 

Powyższy wniosek jest przede wszystkim konsekwencją przyjęcia za uzasadnioną koncepcji, że 
nawet pomimo wprowadzenia takiej normy (zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych) nie można sfalsyfikować tezy o możności stosowania przepisów kodeksu cywilne-
go do materii ubezpieczeń gospodarczych w zakresie nieuregulowanym przepisami szczególnymi, 
a dotyczącym ubezpieczeniowych stosunków cywilnoprawnych, ze względu na treść art. 1 k.c.6 
Zarazem dokonując wykładni językowej należy stwierdzić, że uznanie przez ustawodawcę właści-
wości przepisów kodeksu cywilnego w zakresie nieunormowanym, jedynie w stosunku do umów 
ubezpieczenia obowiązkowego, jest zbyt wąskie przedmiotowo. Jednak znaczenie praktyczne 
tego zawężenia, dokonane przez ustawodawcę, jest wysoce limitowane, gdyż nie można również 
w pozostałym zakresie (podległym regulacji kodeksu cywilnego, np. w odniesieniu do zobowią-
zań pozaumownych), a związanym z cywilistyczną problematyką ubezpieczeń obowiązkowych, 
odmówić możliwości stosowania norm kodeksowych. Z drugiej strony na aprobatę zasługuje 
expressis verbis wyrażona przez ustawodawcę reguła stosowania przepisów kodeksu cywilnego 
wprost, czego znaczenie też niewątpliwie będzie ograniczone w sytuacjach, gdzie ze względu na 
nienormowany stan faktyczny przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, w praktyce na-
leży brać pod uwagę stosowanie per analogiam. Powyższa aprobata oczywiście nie oznacza, że 
takie stosowanie wprost przepisów kodeksu cywilnego powoduje, że w zakresie materii w nim 
nieuregulowanej nie będą miały zastosowania inne przepisy prawa cywilnego, na przykład zwią-
zane ze świadczeniem usług, w szczególności drogą elektroniczną7.

2. Specyfika regulacji norm intertemporalnych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych 
z 2003 r.

Należy podkreślić, że regulacje rozdziału 9 i 10 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (gdyż 
analizując problematykę prawa intertemporalnego należy, zdaniem autora, wziąć pod uwagę 
także obowiązującą treść rozdziału 9) jest przede wszystkim konsekwencją przyjętej przez pra-
wodawcę systematyki w art. 4 ust. 4 oraz art. 11 ust. 1 ustawy. W artykule 4 ust. 4 ustawodawca 
wskazał, że poza katalogiem zawartym w ust. od 1 do 3, ubezpieczenia obowiązkowe mogą mieć 

5 Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
6 Por. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. część ogólna, Warszawa 
2002, s. 12; K. Piasecki, (w:) J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989, s. 9–10; Z. Ra-
dwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002, s. 6–7; K. Pietrzykowski, (w:) Kodeks cywilny, t. 1, 
Komentarz, Warszawa 2002, s. 26.
7 Por. ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385 
z późn. zm.), ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.); 
por. także A. Chróścicki, Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 
164–166; szerzej: D. Fuchs, Znaczenie nowelizacji niektórych norm kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia 
dla ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Prawo Asekuracyjne, 2008, nr 3, s. 40–42.
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swe źródło w aktach prawa międzynarodowego lub też w innych aktach rangi ustawowej. Z kolei 
w art. 11 ust. 1 ustalono ramy przedmiotowe ochrony ubezpieczeniowej, przysługującej w od-
niesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych, wymienionych w art. 4 ust. 4 ustawy.

W odniesieniu do tych ubezpieczeń obowiązkowych, które nie zostały wprost uregulowane 
w rozdziałach od 2 do 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (a które niewątpliwie pod-
legają przepisom ogólnym zawartym w rozdziale 1) ze względu na zmianę systemu ubezpieczeń 
gospodarczych, potrzebne było wprowadzenie nowych aktów wykonawczych do ustaw, które 
taki obowiązek nakładają8. Nie był to jednak zabieg wyłącznie formalny, gdyż konieczność zmian 
w tym zakresie wynikała także z wymogów konstytucyjnych9. Rozstrzygające w tym zakresie 
znaczenie ma art. 92 Konstytucji RP10, a szczególnie jego ust. 1, zgodnie z którym rozporządzenia 
mogą stanowić źródło prawa jedynie po spełnieniu kumulatywnie następujących przesłanek:

1) są wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia, które jest zawarte w akcie rangi 
ustawowej;

2) ich ratio legis stanowi wykonanie przepisów ustawy, na podstawie której mają zostać wy-
dane;

3) wydać je mogą wyłącznie organy wymienione wprost w Konstytucji.
Ostatnią przesłanką zmian, która – jak należy wnioskować – była „matrycą” dla treści wprowa-

dzanych w poszczególnych ustawach, powołujących obowiązek ubezpieczenia OC (a zawartych 
w rozdziale 9 ustawy), stanowi art. 92 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP, które zobowiązuje ustawodaw-
cę, aby określił w upoważnieniu „organ właściwy do wydania takiego rozporządzenia i zakres 
spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu”11. W tym kontekście 
należy przytoczyć cenną konstatację E. Kowalewskiego, zgodnie z którą ustawodawca powinien 
był podkreślić odpowiednio w treści przepisów będących upoważnieniem ustawowym dla rele-
wantnych rozporządzeń w zakresie treści stosunku ubezpieczenia obowiązkowego OC, charakter 
ochronny tych ubezpieczeń12.

Należy także stwierdzić, że taka zmiana była niezbędna w 2003 r., czego wystarczającym po-
wodem była krytykowana w literaturze, już pod rządami poprzedniej ustawy ubezpieczeniowej 
(z 1990 r.), niekonstytucyjność (przynajmniej w części przypadków) źródeł stanowienia o.w.u. 
obowiązkowych ubezpieczeń OC13. Odmienność ratio legis należy podkreślić w odniesieniu do 
nowelizacji ustawy o ruchu drogowym, na podstawie której wprowadzono system centralnej 
ewidencji pojazdów i kierowców14.

8 Por. druk sejmowy nr 543 z dnia 4 czerwca 2002, s. 71.
9 Podkreślał to E. Kowalewski, (w:) E. Kowalewski, T. Sangowski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, 
Warszawa 2004, s. 364.
10 Dz. U. Nr 78, poz. 483.
11 A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2000, s. 197; P. Wiatrowski, Wprowadzenie do prawa polskie-
go, Kraków 2002, s. 24; B. Ćwierz–Matysiak, Wprowadzenie do prawa dla ekonomistów, Wrocław 2000, s. 55; 
por. ogólnie: S. Sagan, Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 1999, s. 84; J. Galster, (w:) Z. Witkowski (red.), Prawo 
konstytucyjne, Toruń 2002, s. 21.
12 E. Kowalewski, (w:) E. Kowalewski, T. Sangowski, op. cit., s. 364.
13 Szczegóły: D. Fuchs, Konstytucja RP a reforma ubezpieczeń gospodarczych w perspektywie członkostwa w Unii 
Europejskiej, (w:) C. Mik (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo w Unii Europej-
skiej, Toruń 1999, s. 441–442. 
14 E. Kowalewski, (w:) E. Kowalewski, T. Sangowski, op.cit. s. 364, co expressis verbis wyrażono w uzasadnieniu 
do projektu ustawy, por. druk sejmowy nr 543 z dnia 4 czerwca 2002, s. 71. 
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3. Konsekwencje przyjętych norm intertemporalnych
Znaczącym rozwiązaniem, które stało się, jak należy sądzić, źródłem bezpośredniej inspiracji 

dla polskiego prawodawcy w trakcie prac nad ostatecznym tekstem ustawy nowelizującej, był 
art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r., zgodnie z którym do postępowań dotyczących 
„roszczeń odszkodowawczych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy 
toczą się według przepisów dotychczasowych”. Konsekwencją powyższego jest uregulowanie 
ust. 2, stanowiące, że „(…) ust. 1 stosuje się odpowiednio do postępowań dotyczących roszczeń 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego”.

Takie rozwiązanie było niezbędne, jeżeli odniesie się treść przywołanego powyżej przepisu do 
realiów wprowadzonej reformy ubezpieczeń gospodarczych, związanych z wejściem w życie tzw. 
pakietu ustaw ubezpieczeniowych z 2003 r.15, w szczególności w związku z wprowadzeniem do 
obrotu rozwiązań zawartych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.

Niewątpliwie dla skutecznego i prawidłowego wprowadzenia skutków reformy ubezpieczeń 
gospodarczych fundamentalne znaczenie mają te normy, które decydują o wzajemnej relacji 
obowiązującego przed 1 stycznia 2004 r. (zasadnicza data wejścia w życie ustawy o ubezpie-
czeniach obowiązkowych) systemu ubezpieczeniowego oraz nowego, stworzonego na skutek 
wejścia w życie pakietu ustaw ubezpieczeniowych. 

Powyższa konstatacja jest szczególnie aktualna w kontekście ubezpieczeń obowiązkowych, 
jako potencjalnie takich, z którymi ogół uczestników rynku ubezpieczeniowego ma bezpośred-
nią styczność, co w szczególności dotyczy poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. 
Zarazem ze względu na swą masowość, jak również przez swoją problematykę zdarzenia powo-
dujące odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych są często 
przedmiotem długotrwałych procedur likwidacyjnych, czemu nota bene ustawodawca zarówno 
w treści pierwotnej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jak i też ustawy nowelizującej, 
starał się skutecznie przeciwdziałać (por. np art. 14 ustawy)16.

Niechybnie z tego powodu już twórcy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych musieli 
wprowadzić przepis intertemporalny (art. 159 ust. 1), który wyraża podstawową regułę odno-
szącą się do sekwencji czasowej obowiązywania norm, tzw. zasadę nieretroakcji, która z kolei 
niewątpliwie jest także wyrazem konieczności gwarantowania konstytucyjnej reguły pewności 
prawa, wynikającej z kolei z art. 2 Konstytucji RP17. Słusznie wskazuje się zarówno na umow-
ność określenia „mocy wstecznej” lub „działania wstecz” normy prawnej oraz na wyjątkową 
dopuszczalność retroakcji jedynie w sytuacji, gdy prowadzi to do polepszenia sytuacji prawnej 
adresatów norm18.

15 Tzn. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 
z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), ustawy 
z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, (Dz. U. 
Nr 124, poz. 1153 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1154 z późn. zm.).
16 Por. E. Kowalewski, (w:) E. Kowalewski, T. Sangowski, op. cit., s. 265; B. Wolińska, (w:) S. Rogowski (red.), 
Prawo ubezpieczeń. Ustawy z komentarzem, Warszawa 2004, s. 321–323; M. Orlicki, (w:) K. Przewalska, M. Or-
licki, Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych. Kodeks cywilny po zmianach, 
Bydgoszcz–Warszawa–Poznań 2004, s. 249–252; por. także M. Orlicki, O projekcie zmian w ustawie o ubezpie-
czeniach obowiązkowych, UFG i PBIK – raz jeszcze, Prawo Asekuracyjne, 2011, nr 1, s. 21 i nast.
17 Por. J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1994, s. 148; B. Ćwierz–Matysiak, Wprowadze-
nie do prawa dla ekonomistów, Wrocław 2000, s. 64.
18 Por. literatura z przyp. nr 16 oraz nr 19.
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Ustawodawca w tym przypadku odrzucił jednak możliwość działania przepisów ustawy wstecz 
in favorem poszkodowanych, gdyż obowiązujące przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych zasadniczo polepszają ich sytuację w stosunku do norm poprzednio regulujących materię 
ubezpieczeń obowiązkowych, także przez fakt ich ustawowej reglamentacji a nie – jak było to 
dotychczas – poprzez konglomerat norm zawartych w rozlicznych rozporządzeniach19. Podobnie 
stało się na skutek normy art. 6 i 7 ustawy nowelizującej.

Tym samym należy przyjąć, że w obu ustawach (tj.: o ubezpieczeniach obowiązkowych i usta-
wie nowelizującej) prawodawca starał się honorować podstawową zasadę państwa prawa, jaką 
jest zakaz retroakcji, który chociaż nie wyrażony wprost w Konstytucji RP20, jedynie częściowo 
expressis verbis jest realizowany w ustawodawstwie zwykłym, by przywołać art. 3 k.c.21 Zarazem 
art. 159 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie koliduje z powyższym artykułem kodeksu 
cywilnego, do którego stosowania przecież art. 22 ustawy odwołuje się wprost w przypadkach 
nieuregulowanych, a dotyczących umów ubezpieczenia obowiązkowego. 

Ponieważ nakazu retroakcji w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych nie ma, wobec cze-
go nie należy zasadniczo stosować przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych do 
stanów, które – biorąc pod uwagę kryterium temporalne – zaistniały pod rządami przepisów, 
które ta ustawa uchyliła (por. art. 161 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). W samym 
kodeksie cywilnym brak także takich norm, które stanowiłyby wyjątek od zakazu art. 3 k.c. w od-
niesieniu do materii umowy ubezpieczenia; próżno szukać takiego uregulowania w przepisach 
art. 805–834 k.c., poświęconych bezpośrednio umowie ubezpieczenia. Na marginesie należy 
uznać, iż zakres normy art. 3 k.c. niewątpliwie odnosi się do prawa cywilnego jako gałęzi, a wo-
bec powyższego obejmuje swym zasięgiem także stosunek ubezpieczenia obowiązkowego, 
powstały na podstawie umowy zawartej w zgodzie z przepisami kodeksu cywilnego jak i ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Zarazem, można byłoby stwierdzić prima facie, że zasadniczo nie ma podstaw, by stosować 
w odniesieniu do zagadnień intertemporalnych przepisy ustawy wprowadzające kodeks cywilny 
(dalej: ustawa wprowadzająca)22, gdyż odesłanie zawarte w art. 22 ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych odnosi się jedynie do materii umowy ubezpieczenia nieuregulowanej w tejże 
ustawie, a dyspozycja nakazuje stosowanie przepisów kodeksu cywilnego, a nie ustawy zawie-
rającej przepisy wprowadzające kodeks cywilny. Jednakże bardziej szczegółowa analiza tego 
zagadnienia skłania do odmiennych wniosków.

W literaturze podkreśla się, że podobnie, jak nadrzędny charakter dla prawa cywilnego mają 
normy kodeksu cywilnego, tak taką samą rolę pełnią, szczególnie co do zagadnień intertem-
poralnych, przepisy ustawy wprowadzającej. Słusznie zauważył S. Grzybowski: „Jakkolwiek 
znaczenie normatywne tych postanowień nie wykracza, ściśle biorąc, poza zagadnienia łączące 
się z wejściem w życie kodeksu, stosuje się je również do zagadnień łączących się z wejściem 
w życie innych aktów normatywnych z zakresu prawa cywilnego, o ile nie uregulowano w nich 

19 Na co słusznie zwraca uwagę E. Kowalewski, (w:) E. Kowalewski, T. Sangowski, op. cit., s. 366.
20 Chociaż wywodzi się ten zakaz w polskiej literaturze także z art. 88 Konstytucji RP; por. A. Redelbach, op. cit., 
s. 191, co niektórzy traktują z kolei jako wyraz zasady jawności i powszechnej dostępności do prawa stanowio-
nego; por. S. Sagan, op. cit., s. 81. 
21 Szczegóły: K. Piasecki, (w:) J. Winiarz (red.), op. cit., s. 12–14, chociaż należy pamiętać w tym kontekście, 
w zgodzie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, o niemożności powoływania się na ratio legis jako uzasad-
nienie retroakcji (orzeczenie z dnia 8 listopada 1989 r., OTK s. 120); por. K. Pietrzykowski, (w:) Kodeks cywilny, 
t. 1, Komentarz, Warszawa 2002, s. 32.
22 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.).
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samodzielnie pewnych spraw”23. Należy je oczywiście wykorzystywać w tej tylko sytuacji, kiedy 
brak jest odpowiednich rozwiązań szczegółowych odnoszących się do danej materii24.

W związku z tym nie można a priori odrzucić poglądu, że w zakresie nieuregulowanym norma-
mi o charakterze intertemporalnym, zawartymi w samej ustawie, należy stosować, w odniesieniu 
do oceny praw i obowiązków stron umowy, reguły obowiązujące w odniesieniu do kodeksu cy-
wilnego od kilkudziesięciu lat a zawarte w ustawie wprowadzającej. Dodatkowym argumentem 
za taką interpretacją (oczywiście nie mającym charakteru ani formalnego ani rozstrzygającego) 
jest konstatacja, że ustawa wprowadzająca zawiera normy zredagowane z o wiele większą fi-
nezją, niż stanowi to art. 159 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. XXVI przepisów 
wprowadzających, który wyraża generalną zasadę stosowania do stosunków prawnych powsta-
łych przed dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego dotychczasowych przepisów, z wyjątkiem 
zawartych dalej w ustawie przypadków odmiennych, a art. XLIX może właśnie stanowić taki 
skądinąd inspirujący przykład de lege ferenda dla przyszłej, bardziej szczegółowej regulacji za-
gadnień wynikających przy okazji zmiany stanu prawnego ubezpieczeń obowiązkowych).

Jednocześnie, z szacunku dla ustawodawcy, należy podkreślić, że zarówno art. 159 ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych jak i też art. 6 ustawy nowelizującej stanowią przecież ema-
nację art. XXVI ustawy przechodniej, zgodnie z którym „Do stosunków prawnych powstałych 
przed wejściem w życie kodeksu cywilnego stosuje się prawo dotychczasowe, chyba że przepisy 
poniższe stanowią inaczej”.

Powyższa konstatacja jest szczególnie uzasadniona w przypadku tych norm ustawy wprowa-
dzającej przepisy, którym należy przypisać rangę zasad wykładni prawa cywilnego, czego cennym 
przykładem jest art. XXXVIII, który nakazuje (w odniesieniu do praw rzeczowych) stosowanie no-
wej ustawy, jeżeli jej przepisy w sposób autonomiczny regulują prawa podmiotowe już istniejące 
w chwili wejścia jej w życie25.

Odrębnym, ale łączącym się z powyższym aspektem zagadnieniem (który ustawodawca roz-
strzyga zarówno treścią art. 159 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jak i też art. XXVI 
ustawy wprowadzającej) jest realizacja postulatu pewności prawa w stosunku do stanów 
faktycznych, które wprawdzie w chwili zaistnienia podlegały dotychczasowym przepisom o ubez-
pieczeniach obowiązkowych ale postępowanie z tym związane, np. przeprowadzanie czynności 
zmierzających do wypłaty świadczenia poszkodowanego przez ubezpieczyciela, rozciągnęło się 
także na okres obowiązywania ustawy z 2003 r. W takiej sytuacji ustawodawca przesądził, że 
należy takie postępowanie prowadzić w dalszym ciągu na podstawie już nieobowiązujących 
powszechnie przepisów. W stanie prawnym przed 1 stycznia 2004 r. (zasadniczą datą wejścia 
w życie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych) postępowaniu takiego rodzaju prawodawca 
poświęcał stosunkowo niewiele uwagi26, co mogło powodować różnice w zależności od zakładu 
ubezpieczeń, czego z kolei kuriozalnym, a niestety nie tak rzadkim, przykładem najbardziej chy-
ba rozpowszechnionym były próby prowadzenia postępowania likwidacyjnego w odniesieniu do 
szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w oparciu o zasady określone 
23 S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1985, s. 76.
24 J. Gwiazdomorski, Międzyczasowe prawo prywatne, Nowe Prawo, 1965, nr 6, s. 616–617; podobny wniosek 
o nadrzędności norm ustawy wprowadzającej (obok treści art. 3 k.c.) można wysnuć z rozważań S. Grzybowskie-
go – por. S. Grzybowski, op.cit., s. 137–138.
25 Por. K. Piasecki, op. cit., s. 40.
26 Czego przykładem i to pozytywnym na tle innych rozporządzeń regulujących ubezpieczenia obowiązkowe do 
czasu obowiązywania ustawy z 2003 r. było rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2000 r. w sprawie 
ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 26, poz. 310 z późn. zm.).
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przez ubezpieczyciela w o.w.u. autocasco (w szczególności w odniesieniu do ustalenia wysokości 
należnego od zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku komunikacyjnego odszkodowania za szko-
dę w pojeździe poszkodowanego). 

Tak naprawdę komentowany art. 159 ust. 1 stanowi jeszcze jeden przykład częściowego 
odstępstwa prawodawcy polskiego przy okazji wprowadzania w życie reformy prawa ubezpie-
czeniowego od generalnej zasady, iż stosunki prawne o charakterze ciągłym, do których należy 
zaliczyć stosunki ubezpieczeniowe powstałe na podstawie umowy ubezpieczenia obowiązkowe-
go27, w przypadku wejścia w życie nowo obowiązującej ustawy, powinny podlegać przepisom 
tejże28. Można domniemywać, iż stało się tak w imię zachowania stabilności obrotu gospodar-
czego i to zarówno ze względu na chęć poszanowania interesów zakładów ubezpieczeń jak 
i osób zgłaszających roszczenia. Niewątpliwie, jak słusznie podkreślono w literaturze, takie roz-
wiązanie tzn. zgodę ustawodawcy, aby „postępowania” dotyczące roszczeń odszkodowawczych 
wszczęte jeszcze pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów były prowadzone już po 
dacie początku obowiązywania ustawy z 2003 r. według przepisów dotychczasowych, prowadzi 
w praktyce do konieczności prowadzenia w rodzajowo podobnych przypadkach postępowań 
przez dany zakład ubezpieczeń według dwóch odrębnych reżimów prawnych, co może wywołać 
perturbacje dla poszkodowanych, a więc dla osób, dla których ochrony interesów ten przepis 
wprowadzono29.

Takie obawy mogą być uzasadnione także przez wzgląd na brak definicji ustawowej niejed-
noznacznego w tym kontekście pojęcia „postępowanie” i braku niepodważalnego w czasie 
określenia momentu, który można w świetle ustawy uznać za chwilę wszczęcia postępowania 
i odpowiednio – jego zakończenia. Wydaje się, że dowodem rozstrzygającym będzie data otrzy-
mania przez poszkodowanego informacji od zakładu ubezpieczeń o fakcie wszczęcia takiego 
postępowania, a w konsekwencji: będzie to zawiadomienie o zakończeniu takiego postępowa-
nia z pouczeniem, że dalszą drogę postępowania wyznaczają jedynie przepisy.

Interesującym, także ze względów teoretycznych, jest ustawowy nakaz (art. 159 ust. 2 utawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych) stosowania powyższej reguły do roszczeń, co do których 
wierzycielem jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: UFG). Zgodnie z wykładnią 
gramatyczną („...roszczeń Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego...”) nie będzie się ust. 
1 stosowało odpowiednio do roszczeń osób poszkodowanych, którzy występują wobec UFG. 
W konsekwencji należy przyjąć, iż takie roszczenia są objęte zakresem ust. 1 art. 159, który 
ogólnie odnosi się do wszelkich postępowań obejmujących roszczenia o charakterze odszkodo-
wawczym, niezależnie od adresata ww. roszczeń. Ze względów praktycznych skutek zredagowanej 
dyspozycji normy art. 159 ust. 2 jest jednak zbieżny z tym, co wynika z zakresu zastosowania art. 
159 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Podobnie należy znajdować ratio legis 
art. 159 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który odnosi się do szczególnych rosz-
czeń UFG z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w zakresie, o jakim mowa 
w przepisach ustawy i traktować jako potwierdzenie ogólnej zasady, że konsekwencje zdarzeń, 
będących w tym konkretnym przypadku podstawą do nakładania ww. opłat, powinny być oce-
niane przez pryzmat regulacji, która obowiązuje w czasie ich zaistnienia. 

27 Por. E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz–Toruń 2002, s. 152; w kontekście samej 
umowy ubezpieczenia: K. Malinowska, (w:) Z. Brodecki (red.), Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, Zakamy-
cze 2003, s. 144–145.
28 Co podkreśla K. Piasecki, op. cit., s. 43.
29 Por. E. Kowalewski, (w:) E. Kowalewski, T. Sangowski, op. cit., s. 366.
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Z kolei w ustawie nowelizującej ustawodawca zawarł istotne dla interesów poszkodowanych 
i całego rynku ubezpieczeniowego normy intertemporalne, korespondujące z regułami powyżej 
opisanymi w odniesieniu do pierwotnej treści ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ,ale 
też w sposób istotny różniący się swą specyfiką od reguł przyjętych dla ustawy z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Przede wszystkim zawarto w noweli normę, która w prawie ubezpieczeniowym odegrała 
doniosłą dla interesów osób poszkodowanych rolę, zgodnie z którą do „Umów ubezpieczenia 
zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe” 
(art. 6 ustawy nowelizującej). Autor domniemywa, że wzór w tym względzie dla ustawodawcy 
stanowił art. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca kodeks cywilny)30. Stanowi on, że „Do 
stosunków z umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotych-
czasowe”31.

Niewątpliwie, porównując obie normy, przy zasadniczym ich podobieństwie, wydaje się, że 
przedmiotowo szerszy zakres zastosowania został nadany przez ustawodawcę w przypadku 
art. 5 ustawy nowelizującej kodeks cywilny, gdzie nakazano ipso iure stosować przepisy dotych-
czasowe nie tylko co do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, ale także co do 
stosunków, które wprawdzie mogły powstać już po wejściu w życie ustawy nowelizującej, ale 
były konsekwencją wcześniej zawartych umów ubezpieczenia obowiązkowego, w tym np. ubez-
pieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

W tym kontekście powstaje zasadne teoretycznie pytanie (niezależnie od treści normy art. 7 
ustawy nowelizującej), jaki ma skutek zgłoszenie roszczenia przez poszkodowanego już po wejściu 
w życie ustawy nowelizującej na podstawie umowy zawartej zgodnie z poprzednio obowiązują-
cym stanem prawnym? Zarazem jest to pytanie o to, czy przez fakt zgłoszenia do ubezpieczyciela 
roszczenia możemy mówić o wykreowaniu nowego stanu prawnego, niezależnego od umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego? W celu odpowiedzi na tak postawione pytanie, należy ocenić 
istotę ubezpieczenia OC, którego najbardziej powszechny przykład stanowi ubezpieczenie OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu. 

Przede wszystkim należy podkreślić, że w przypadku tych ubezpieczeń obowiązkowych, któ-
rych przedmiotem, zgodnie z art. 821 k.c. jest odpowiedzialność cywilna, jak w przypadku 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, rolę znaczącą pełni instytucja ac-
tio directa. Zgodnie z tym należy przypomnieć, iż zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela 
w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie może być przez niego jednostron-
nie modyfikowany na niekorzyść poszkodowanego, a także – że poszkodowany, wyposażony 
w actio directa wobec ubezpieczyciela, nie może skutecznie własnymi działaniami modyfiko-
wać (tzn. rozszerzać) tego zakresu ponad regulację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 
W powyższym kontekście nie może budzić zdziwienia treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 
września 2006 r., gdzie stwierdzono, że „Dokonanie przelewu wierzytelności o naprawienie szko-
dy powstałej w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przysługującej wobec osoby objętej 
obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych, przez poszkodowanego niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług, na rzecz 
takiego podatnika, nie wpływa na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela”32.

30 Dz. U. Nr 82, poz. 557.
31 O innych konsekwencjach por. M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji 
kodeksu cywilnego, Warszawa 2008, s. 155–156.
32 III CZP 65/06, www.sn.gov.pl.



22

Jest to spowodowane zasadniczo dwoma przyczynami. Po pierwsze, zgodnie z uzasadnieniem 
wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2001 r.33, odpowiedzialność ustawowa (gwarancyjna) 
ubezpieczyciela odnosi się do konsekwencji konkretnego zdarzenia komunikacyjnego. Z tego po-
wodu zmiana statusu osoby uprawnionej do dochodzenia roszczenia (np. w zakresie podatku 
VAT) nie może mieć wpływu na zakres przedmiotowy odpowiedzialności ubezpieczyciela. Innym 
ważkim powodem jest fakt, iż w tej sytuacji mamy do czynienia z przelewem (cesją) wierzytel-
ności (art. 509 k.c.) przez poszkodowanego, który nie miał statusu podatnika VAT. 

Tym samym powyższe orzeczenie potwierdza dwoistą naturę actio directa, które to roszczenie 
ma wprawdzie źródło w delikcie spowodowanym przez wypadek komunikacyjny, ale zakres rosz-
czeń przysługujących poszkodowanemu wobec ubezpieczyciela wyznacza umowa ubezpieczenia 
OC posiadacza pojazdu odpowiedzialnego za szkodę34. Tym samym należy przyjąć, że odniesie-
nie się w hipotezie normy intertemporalnej przez ustawodawcę do umów ubezpieczenia, rzutuje 
także na kwestię roszczeń odszkodowawczych, zgłoszonych przez poszkodowanych, chociaż nie 
można uznać ich za strony umowy, a co najwyżej za podmioty stosunku ubezpieczenia35.

Analogicznie, samo zgłoszenie roszczenia w systemie ubezpieczeń OC (niezależnie, czy obo-
wiązkowych, czy też nie) nie stanowi o ograniczeniu zakresu zastosowania opisywanej normy 
intertemporalnej. Jak wskazano w literaturze, ani zgłoszenie roszczenia osobie odpowiedzialnej 
za szkodę, ani wystąpienie z actio directa wobec ubezpieczyciela, nie uznaje się za dokonanie 
przez poszkodowanego czynności prawnej, która skądinąd stanowi konieczny element definicji 
konsumenta36. Tym samym nie mamy w takiej sytuacji do czynienia z wykreowaniem nowego 
stosunku prawnego, jako konsekwencja wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia obowiązko-
wego.

Kwestia ta jest jednak dość skomplikowana. Pomimo wątpliwości doktrynalnych, np. w praktyce 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjęto pogląd, że względy funkcjonale i celowo-
ściowe w wystarczający sposób uzasadniają przyznanie poszkodowanemu statusu konsumenta37.

W ostatnim czasie wypowiedział się w tej sprawie Sąd Najwyższy. Należy w tym miejscu 
przywołać fragmenty uzasadnienia uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 
17 listopada 2011 r.38 Przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego były uprawnienia po-
szkodowanych do pojazdu zastępczego, ale Sąd Najwyższy zajął również stanowisko odnośnie 
przyznania poszkodowanemu statusu konsumenta. Stanowisko Sądu Najwyższego jest bardzo 

33 II CKN 72/99, LEX nr 52372.
34 Szerzej: E. Kowalewski, M. Wałachowska, M.P. Ziemiak, Merkantylny ubytek wartości części zamiennych, ma-
teriały powielone, Kolokwium Naukowe, 5 kwietnia 2012, Warszawa, s. 4.
35 Por. szerzej: D. Fuchs, Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, a kwestia amortyzacji 
części zamiennych użytych do naprawy uszkodzonego pojazdu, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2012, nr 1, s. 13 
i nast.
36 Zob. Z. Radwański, (w:) System prawa cywilnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002, s. 32–33, 
który akcentuje oświadczenie woli jako niezbędną składową czynności prawnej; por. D. Fuchs, W.W. Mogilski, 
Poszkodowany w wypadku drogowym w kontekście ubezpieczenia OC sprawcy, na tle pojęcia konsumenta usługi 
ubezpieczeniowe, (w:) E. Kowalewski (red.), Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego 
w wypadku komunikacyjnym, Toruń 2011, s. 127 i nast.
37 Jak podkreśla UOKiK w wielu decyzjach, pozbawianie poszkodowanego statusu konsumenta byłoby niezgodne 
z ratio legis art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r., czyli ochroną konsumentów jako 
słabszych uczestników rynku przed praktykami stosowanymi przez przedsiębiorców, por. P. Stykowski, A. Budnic-
ka, Poszkodowany nie jest konsumentem, Dziennik Ubezpieczeniowy, 27 stycznia 2012. 
38 III CZP 5/11; pełen tekst uchwały Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem został zamieszczony na stronie 
Rzecznika Ubezpieczonych: http://www.rzu.gov.pl/files/20619__5223__Uzasadnienie_uchwaly_Sadu_Najwyz-
szego_w_sprawie_zwrotu_kosztow_najmu_pojazdu_zastepczego_dla_osob_fizycznych_nieprowadza.pdf.
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istotne, gdyż poszkodowanego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodar-
czej nazywa się często w praktyce zamiennie „konsumentem”, co dawałoby skądinąd asumpt do 
twierdzenia, że zgłoszenie roszczenia, jako czynność prawna, powoduje, że w takim przypadku 
norma intertemporalna zawarta w art. 6 ustawy nowelizującej, nie ma zastosowania. Jednak 
jest zupełnie inaczej.

Zdaniem Sądu Najwyższego „Istnieje jednak wątpliwość, czy taki poszkodowany może być 
uznany za konsumenta, zgodnie z art. 221 k.c. (…). W doktrynie zwrócono uwagę, że w stosun-
kach ubezpieczeniowych status konsumenta może mieć ubezpieczający, który zawiera umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Osoba poszkodowana przez ubezpieczonego (spraw-
cę szkody) nie może być natomiast uznana za konsumenta, gdyż nie zawiera umowy, a zgłoszenie 
przez nią roszczenia wobec sprawcy szkody oraz skorzystanie z actio directa wobec ubezpie-
czyciela nie stanowią czynności prawnej w rozumieniu art. 221 k.c. Poszkodowany nie działa 
też w zastępstwie ubezpieczonego i ma samodzielną pozycję w stosunku prawnym łączącym go 
z ubezpieczonym i ubezpieczycielem”39.

Na gruncie takiego stanowiska stanął ustawodawca, wprowadzając normę zawartą w art. 7 
ustawy nowelizującej, zgodnie z którą postępowania dotyczące roszczeń odszkodowawczych 
wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się według 
przepisów dotychczasowych. Odpowiednio w stosunku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwa-
rancyjnego, stwierdzono, że „Postępowania dotyczące roszczeń Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą 
się według przepisów dotychczasowych” (art. 7 ust. 2).

Dodatkowo należy podkreślić znaczenie art. 9 ustawy nowelizującej: „Przepisy wykonawcze, 
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 119 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 
dotychczasowym, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 119 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy”.

To niewątpliwie koresponduje z rozwiązaniem przyjętym w art. 161 ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych: „Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień 
ustawowych zmienianych w art. 141–158 zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów 
wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie”.

Oznacza to zarazem, że teoretycznie inne przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustaw, 
nie zmienianych przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych ani przez ustawę nowelizacyj-
ną, w ww. artykułach zachowują swoją moc do czasu ewentualnego ich uchylenia lub zmiany.

Podsumowanie
Z powyższego wynika, że dla prawidłowego wdrożenia każdej reformy, a szczególnie w odnie-

sieniu do zagadnień tak sensytywnych dla społeczeństwa, jak ubezpieczenie obowiązkowe, jest 
konieczna nie tylko uważna analiza norm materialnoprawnych, stanowiących o prawach i obo-
wiązkach podmiotów stosunku ubezpieczenia ale także zwrócenie bacznej uwagi na mechanizm 
ich wejścia w życie, zgodnie z regułami intertemporalnymi.

Można stwierdzić, że zarówno przepisy przejściowe ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 
jak i ustawy nowelizującej, co do zasady spełniają swe zadanie i nie naruszają fundamentalnej 
39 Szerzej zob. D. Fuchs, W.W. Mogilski, Wypadek komunikacyjny nie czyni poszkodowanego konsumentem, (w:) 
E Kowalewski (red.), Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu poddanego naprawie, Toruń 2012, 
s. 145 i nast. 
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reguły, bez której żadna reforma prawa nie ma sensu, tj. zasady pewności prawa – co z kolei 
umożliwia uczestnikom przewidzieć konsekwencje czynności przez nich podejmowanych przy 
zawarciu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego. 

Ponieważ normy regulujące prawa poszkodowanego, wynikające z zawartej uprzednio przez 
odpowiedzialnego za szkodę umowy ubezpieczenia obowiązkowego, mają charakter norm 
prawa prywatnego, w zakresie szczegółowo nieuregulowanym, do zagadnień prawa intertem-
poralnego zastosowanie będą miały uregulowania ustawy przejściowej.

Dr Dariusz Fuchs, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; członek Project Group on a Restatement
of European Insurance Contract Law

Summary of the ar� cle

Importance of interim provisions of the compulsory insurance for the 
aggrieved party

Author analyses the interim provisions of the Act on compulsory insurance. These provisions 
have not been a subject of much discussion in the Polish publications. However, this topic gains 
a brand–new dimension referring to the status of the aggrieved party in the light of amend-
ments of the mentioned Act that were enforced mainly on February, 11 2012. In the article the 
rank of legal relation of the compulsory insurance was underscored. Moreover, author in his 
considerations pertains to the interim provisions of 2003 and norms introducing the Civil Code 
of 1964.
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Anna Majtánová, Štefan Majtán

Insurance market segmentation applied in Slovakia 

Introduction
According to the thematic focus of this scientific conference we offer you an inspiration for 

the knowledge transfer in the field of insurance market segmentation.1 
Increased competition in financial markets and increasing demands of the clients causes the 

fact that insurance companies are obliged to continually revise their approach and access to the 
clients. They have to apply innovative costumer’s needs monitoring methods and react to their 
needs, as well as to provide new products distributed through new distribution channels.

Insurance companies are trying to better understand their clients in order to generate better 
quality of the products and to improve the portfolio profitability. The basic method to better un-
derstand the specific requirements of those interested in insurance is the market segmentation. 
To achieve that objective they are trying to subdivide customers into homogeneous groups and 
then create a profile of the typical segment representative. Next step is the creation of product 
offer, which meets customer requirements in the segment. 

In this article you can find the presentation of approaches to customers segmentation ge-
nerally used in Slovak insurance market, followed by an example of its implementation by the 
largest insurance company in Slovakia: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. The process of seg-
mentation has to be modified according to examined customers group, so we have focused on 
just one of them – an individual client. More detailed view on the specific access to individual 
segments of the insurance market is exemplified by the segment of „children and youth” in the 
third part of our contribution.

1. Global approaches to individual clients segmentation used in insurance companies
In this part you can find generally accepted approaches to the segmentation, which were mo-

dified and implemented in all insurance companies in the Slovak Republic. 
Segmentation divides real or potential clients into separated groups. The primary aim of this 

segmentation is to better understand them in order to fulfill the business plan. There is a lot of 
partial objectives of segmentation. Basic partial objectives includes: to compile an appropria-
1 This article is an output of the research project VEGA no. 1/0681/12 „Ekonomické prostredie a dynamika 
zmien v sektore poisťovníctva”, realized at the Department of insurance, Faculty of National Economy, Univer-
sity of Economics in Bratislava; and project VEGA no. 1/0385/10 „Zmeny marketingových stratégií podnikov de-
terminované novými faktormi turbulencie podnikateľského prostredia”, realized at the Department of Bussiness 
Economics, Faculty of Business Management, University of Economics in Bratislava.
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te product and services mix, to form a contact strategy, acquire new customers and sustaine 
existing customers, to increase revenues or reduce costs. This may be concluded in the ove-
rall objective: an effort to increase total profitability and gain competitive advantage. Client 
segmentation should be therefore used as a guide for insurance companies, which have an am-
bition to gain a competitive advantage to achieve greater market share. 

Today, insurance companies provide financial services in an intensive competitive atmosphe-
re, therefore they use all possible tools to find out more information about their clients (both 
real and potential) and to deal with new challenges arising therefrom.

That is the reason why the importance of appropriate market segmentation in insurance indu-
stry increases. The most common segmentation criterias used in individual clients segment are 
based on demographics (age, gender, income or property) and on geographic factors (residen-
ce). But this does not mean that other criteria are excluded. 

Insurance companies often realize segmentation based on clients age – divide the population 
into three basic categories: young people up to 30, middle aged people and finally seniors. 

Here are some assumptions in the segmentation of individual clients2:
there is an inconsistency in consumption levels between different age groups,� 
young people do not fully use a wide range of the financial products and services because � 
of their lack of economic resourses,
it is relatively possible to predict clients needs. � 

Another segmentation variable, which is frequently used by insurance companies in marketing 
focused on individual clients is a profession. It allows us to identify many different subsegments: 
employees, entrepreneurs, top managers, students, seniors, etc. Specific category is a group 
of students. Insurance companies operate with an expectation that these people will achieve 
higher income after graduation, so they have great consumption potential. Therefore, it is ne-
cessary to underpin these clients in time. 

The combination of multiple variables creates the following classification of individual clients, 
used by Slovak insurance companies:

Children - 0 - 14 years old,� 
Students – 15 – 19 years old; studying in Slovakia or abroad at secondary school � 
University students – 20 – 26 years old; studying in Slovakia or abroad � 
Employees – employed persons, who receive regular income,� 
Independent – persons with irregular income; for instance: artists, journalists, consultants, � 
interpreters, but also entrepreneurs, 
Seniors – pensioners, if pension is their major income (retirement, disability pension, survi-� 
vor pension, etc.)
Others – persons without any income, persons receiving only social security benefits and all � 
unclassified persons.

The next segmentation criteria often used by insurance companies for individual clients clas-
sification is the income or property, because it may be used for evaluating economic dimension 
of the segment, its purchasing power and future profitability. According to this criteria we can 
create the classification of three income levels: high, medium and low.

On the pyradmids peak are situated the wealthiest clients, who get an individual access to 
personalized products and services. One of the most recent criteria applied in default and ro-
utine insurance is clients self-service (insurance via SMS, internet, etc.). People who use this 

2 J. Medveď, Z. Kováčová, 2003. Finančný a bankový marketing. Bratislava: Sprint vfra, 2003, 386 p. 
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method are flexibly adaptive, in contrast to the group that prefers traditional forms of insurance 
services for various reasons. Individual clients segmentation also may be done according to the 
personality traits of clients or according to their attitudes and their vision of cooperation with 
insurance company.

2. Individual clients segmentation realized by Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
We chose Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. as a particular example of individual clients seg-

mentation approach. This company is a significant insurer in the field of mentioned insurance 
products. Individual client can find wide range of products in offered portfolio. Not only capital 
insurance products with fixed-payment of the insurance payment, but also interesting invest-
ment insurance products, life insurance products and also products for children. Wide range of 
insurance products allows client to choose the product, which fully satisfies his needs. The pro-
duct creation is preceded by high quality and detailed clients portfolio segmentation.

Like every insurance company, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. uses segmentation to better 
understand clients needs. Insurance company is aware of the fact that all insurance products 
are similar or different only in few details. This is the main reason why the products design is 
managed primary by clients, to fulfill their specific needs. In order to maintain its leading posi-
tion in the Slovak insurance market and strenghten its reputation, Allianz – Slovenská poisťovňa, 
a.s. has established client oriented vision and strategy. The primary effort is to create good rela-
tionship between the company and its clients. This relationship is very important in the process 
of improving quality level of insurance services offered. 

This insurance company explores segments of clients especially according to its sales poten-
tial. The segment size and its growth is monitored in relation to potential sales opportunities 
and the expected level of profitability. It is necessary to examine this segment according to its 
total portfolio share. This is the way enabling to figure out which of the client groups are the 
most interesting due to sales and profitability.

This insurance company is regularly monitoring and examining the clients profile, especially 
which type of insurance product a client concluded. The analysis output is the answer for the 
following question: What kind of products could we offer him in future? Therefore, consumed 
products can be supplemented with several additional insurances. This analysis is integrated in 
Customer Relationship Management.

One of the most basic segmentation criteria is socio-demographic structure. Allianz – Sloven-
ská poisťovňa, a.s. examines its clients classification in terms of the regional structure, city size, 
age, gender and profession.

From the point of view of customer loyalty the length of relationship between client and in-
surance company is very important factor. The company examines whether a specific client is 
more or less stable according to this relationship. Company examines statistics from the point 
of view of contractual relations (especially whether client repeatedly renewed short-term insu-
rance contracts) the number of active long-term contracts (examining at least 2 months active 
contracts), average duration of long-term contracts, number of years since the last insurance 
contract was signed, ID of the last signed contract, etc.

The insurance company examines also the success of its distribution channels. Therefore the 
company registers the number of insurance contracts acquisited via various channels, and mo-
nitors contract signaturing process. The company is then able to deduce a channel preffered by 
clients, and the company may invest its sources free. Very important financial categories are: 
annual premium per client, annual premium for each products category, annual premium per 
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one contract, annual premium calculated from the last contract, but also the share of contracts 
canceled by clients on the total number of signed contracts.An important factor is segment 
generated revenues. The client profitability can be calculated on the basis of sales, which are 
monitored separately in the field of life and non-life insurance. 

For Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. as for each insurance company financial indicators and 
the marketability of products are very important.

Insurance company also examines specific indicator – loss ratio, in the form of: the amount 
of insured events, number of insurance claims, insurance compliance per an insurance claim, 
proportion between insurance payment and insurance compliance. This follows the principle of 
non-equivalence.3 This means that there is not same proportion between insurance compensa-
tion and the amount of premium. 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. divides individual clients into six segments. This segmenta-
tion variables are: age, profitability and customers buying behaviour4.

The first group consists of „Young potentials” aged 18 to 35 years. Most of them already have 
a job or study at university. The consumption level and the interest in insurance products incre-
ases – life insurance, child insurance, property insurance, car insurance, etc. 

The second segment – „Precious metals” consists of the wealthiest clients. These are often 
people with large amount of funds, respectively people with special social status. Besides hed-
ging they focus on the funds remuneration. They are usually from the middle to senior age and 
they are interested in various insurance products. 

In the category „Life is change” one can find middle-age clients who signes insurance con-
tracts, but in a short time (shorter than the portfolio average) they cancel these contracts. These 
clients are ready to buy new products, but they indicate rather unstable consumer behavior. 

The segment „Pure non-lifers” includes clients who sign insurance contracts just to cover non-
life insurance risks. These clients are middle-aged and seniors. They are mostly interested in 
property insurance, liability insurance, insurance of bussiness risks, etc. This is a profitable seg-
ment, but it does not generate major investments. 

Segment „Quite middle age” can be characterized by client’s age from 35 to 50 years. They are 
passively holding several products and they do not buy new products. They are more conserva-
tive with a family and a stable life pace. 

„Quite Seniors” have similar characteristics as the previous group. They are 50 or more years 
old and have extensive experience with insurance, but currently have only a few active pro-
ducts. They have funds, but do not invest in insurance. On the other hand this segment can be 
characterized by a low number of insurance claims. 

In all segments of clients portfolio „Loss makers” can be found, who have high loss ratio and 
are characterized by low or negative profitability. Figure 1 shows individual clients segmentation 
diagram made by Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

3 A. Majtánová, a kol. Poisťovníctvo. 1st. edition. Bratislava; Ekonóm, 2005, 110 p.
4 www.allianzsp.sk.
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Figure 1. Individual clients segments by Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

IC Segments

Young Potentials Precious Metals Life is Change

18 - 35 years old
Upper profitability
Couple of products

Top clients
Middle age, seniors

More kinds of products

Middle age
Buying instability

Few kinds of products

Pure Non-Lifers Quite Middle Age Quite Seniors

Seniors and middle age
Nothing but nonlife insurance

Relative profitability

Middle age
Low profitability

Low buying frequency

Middle age
Low profitability

Low buying frequency
Long-term relationship

Loss Makers
Across all groups

High level of losses
Negative profitability

Source: Internal documents of Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

3. Approach applied to specific segment of „children and youth”
Every insurance company has its own special products developed for the segment „children 

and youth”. There is a possibility to decide whether client wants to protect children against risks 
or to save money for them. According to this, client can choose capital or investment type of the 
life insurance. Children can be insured for the claim of endowment or death. Client may choose 
various additional insurances, such as accident insurance, insurance of child´s hospitalization or 
serious illness insurance. 

Together with their children, one or both parents may get insured. Child is insured against the 
risk of parent´s death with the result that from that moment no longer pays insurance payment, 
but child´s insurance protection (payment in the case of endowment) remains unchanged. That 
is the main difference in comparison to the common capital insurance with equal amount of 
insurance payment in the case of endowment and death.

Some insurance products allows parents to be insured against accidental risks, e.g. acciden-
tal death, permanent disability, daily compensation, and the risk of death or insurance against 
serious illness. In this product there is also integrated the major insurance payment relief and 
additional child insurance against death, disability or serious illness of one or both parents. 

Before buying the capital insurance for child, it is necessary to consider the purpose of this 
contract. The most common is child´s life insurance against parent´s death with the possibility 
of additional child´s accident insurance and mandatory saving scheme. This saving component 
is the most significant part of child insurance contracts. The possibility to use capital insurance´s 
saving scheme is not very appealing according to revenues. Capital insurance´s saving scheme 
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is very conservative and after exclusion of all fees may not be more favorable than usual saving 
account at the bank. Therefore should the client consider child capital insurance, which allows 
him a broader spectrum of the capital investment. 

It is important to sign high-quality child accident insurance for the case of serious injuries or 
serious illnesses. Slight injuries are not significant burdens for the family, so it is not neccessary 
to insure them. However, the insurance for parents shall not be forgetten. The parent´s (head of 
household) death insurance and disability insurance seems obligatory. 

Risks covered in child insurance are in each examined insurance company very similar. The 
difference is just the name and the insurance coverage. As in case of adult´s life insurance, also 
child insurance may be supplemented by additional insurance to cover other risks. 

Parameters of all products can be changed during the saving period – client can add or cancel 
additional insurance against accidents or change agreed payments. 

Based on child insurance comparison in Slovakia, we concluded that covered risks in each 
insurance company are very similar. The difference is mostly in the name, the scope of cover 
and the amount of the risks covered. Based on selected products analysis, we concluded that 
the best program (according to its complexity and risks coverage) is Farbička (Crayon in english) 
offered by Allianz–Slovenská poisťovňa, a.s.

The comparison of insurance products for children is presented in Table 15.
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. classifies its clients according to several criteria. For the 

child insurance product defines its target group as children and youth up to 25 years. Products 
for children are from the point of view of segmentation very specific, because children do not 
sign contracts, but parents do it. This implies that children are the target group for insurance 
company, but recipients of marketing tool´s effect are their parents. The current campaign pro-
moting product Farbička, which started on the 1st April 2010, is intended for parents.

Previous and present results of Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. in the fields of child insu-
rance according to its sales and product quality are very good. In 2009 it became historically the 
most successful competitor in the competition Gold Coin. Nominated products of Allianz – Slo-
venská poisťovňa, a.s. received in ten competition categories the full number of victories.

In Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s clearly dominates capital child insurance compared to 
investment insurance. It is almost eight times more. Although this type of insurance historically 
prevailed over investment insurance, this ratio increased more in 2009 in the result of econo-
mic crisis. The average annual capital of the child insurance payment in 2009 was approximately 
230 EUR. In comparion to the previous years, this amount slightly increased. 

In case of capital insurance invested amount compared to 2008 slightly decreased. The avera-
ge child investment insurance payment was in 2009 about 70 EUR more than the higher average 
child capital insurance payment. 

In 2009, about 9% more of women than men insured their children. 70% of children were in-
sured at the age of 0 to 3 years.

Conclusion
This paper highlighted the importance of clients segmentation for various subjects present 

on the insurance market. Successful competiton of insurance companies in tough competitive 
enviroment requires the market focuses on the target groups prism. 

5 www.generalislovensko.sk, www.axa.sk, www.aegon.sk, www.ing.sk.
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Table 1. Child insurance products comparison

Company:
Allianz

- Slovenská
poisťovňa

GENERALI 
SLOVENSKO AXA AEGON ING

Product: FABRIČKA SLNIEČKO LIENKA JUVENTUS JUNIOR

BA
SI

C 
TE

CH
N

IC
A

L 
PA

RA
M

ET
ER

S

Form: CLI CLI ILI ILI/CLI CLI

Entrance age: 0 - 15 0 – 15 0 - 16 0 - 18 0 - 15

Insurance period: to 25 5 – 18 arbitarily 5 - 26 to 25

Minimum of premium: 15 € 10 € 9,96 € 16,60 € ?

Number of children in the 
contract: 1 1 1 1 1

Number of adults in the 
contract: 0 - 2 0 - 2 1, release only 0 - 2 1, release only

Extraordinary deposit: X YES, min. 35 € YES YES YES

Extraordinary withdrawal: since 18 X YES YES YES

O
PT

IO
N

A
L 

CO
M

PO
N

EN
TS

 - 
CH

EL
D

RE
N Fatal injury: YES YES YES X X

Permanent consequences of 
injury: YES, 500% YES, 400% YES, 400% YES YES

Daily health compensation: YES YES YES YES YES

Daily hospital compensation: YES X YES YES YES

Critical illness: YES X X X X

Responsibility: YES X X X X

Exempt of premium (handicap): YES X X X YES

Minor injury: X YES YES YES X

O
PT

IO
N

A
L 

CO
M

PO
N

EN
TS

 - 
A

D
U

LT
S

Death with annuity: YES YES, in main file X X X

Fatal injury: YES, + car 
accident YES X X X

Permanent consequences of 
injury: YES, 500% YES, 400% X X X

Daily health compensation: X YES X YES X

Unemployment: YES X X X X

Release (disability): YES YES YES YES YES

Release (death): YES YES YES YES YES

Release (death, disability): YES YES YES YES YES

Temporary disability pension: X X X YES X

Critical illness: X X X YES X

Source: Internal documents of Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Generali, a.s., Axa, a.s,. Aegon,a.s, Ing, a.s.
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We offered the basic segmentation approach, applied in Slovak insurance market, especially 
applied clients categorization. Various segmentation criteria used by insurance companies are 
primary based on the resolution of the bussiness segment and individual clients segment. 

Commercial market subjects are examining clients segments according to the sales potential. 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. monitors segment´s growth and size according to its sales 
potential and expected level of profitability. An important factor are revenues generated by seg-
ment. Clients profitability can be calculated on the basis of sales. This is monitored separately 
for the life and non-life insurance. 

One of the most important segmentation criteria is socio-demographic structure. Allianz – 
Slovenská poisťovňa, a.s. examines clients inclusion in terms of regional structure, city size, age, 
gender and consumer buying behaviour. However, analyzed insurance company is able to satisfy 
the needs of clients from all target groups.

Prof. Ing. Anna Majtánová, PhD., prof. Ing. Štefan Majtán, PhD., Uniwersytet Ekonomiczny 
w Bratysławie
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Streszczenie artykułu

Doświadczenia z segmentacji rynku ubezpieczeń Republiki Słowackiej

Artykuł „Doświadczenia z segmentacji rynku ubezpieczeń Republiki Słowackiej” autorstwa 
Anny i Stefana Majtanov z Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie napisany został w na-
wiązaniu do ważnego dokumentu UE, który ma zastąpić Strategię Lizbońską, a którego nazwa 
brzmi „«Europa 2020» – Strategia dla Wzrostu Inteligentnego, Zrównoważonego i Sprzyjające-
go Włączeniu Społecznemu” („Europe 2020” – A strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth). 

Jedną z 7-miu inicjatyw proponowanych do wdrożenia w ramach strategii „Europa – 2020” 
jest inicjatywa nazwana „Młodzież w drodze”, której wagę obrazuje lokalizacja na drugiej po-
zycji listy inicjatyw tuż po inicjatywie „Unia Innowacji” i przed inicjatywą „Europejska Agenda 
Cyfrowa”. 

Celem artykułu jest przedstawienie postępu w zakresie segmentacji słowackiego rynku ubez-
pieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych zmian, jakie mają miejsce 
w segmencie „dzieci i młodzież”. Struktura opracowania podporządkowana została temu celowi 
i obejmuje trzy części:

1) Segmentacja rynku indywidualnych klientów przez zakłady ubezpieczeń w Republice Sło-
wackiej;

2) Segmentacja rynku klientów indywidualnych zakładu ubezpieczeń Allianz Słowacja S.A. 
(Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.);

3) Przykład segmentu specjalnego „dzieci i młodzież”.
Segmentacja klientów rozumiana jest jako przyporządkowanie osób już ubezpieczonych lub 

potencjalnie kwalifikujących się do ubezpieczenia do osobnych jednorodnych zbiorów. Segmen-
tacja rynku jest więc procesem podziału rynku na jednorodne segmenty, obejmujące klientów 
o tych samych lub bardzo zbliżonych cechach. Im jest większy stopień jednorodności poszczegól-
nych segmentów, tym lepsze istnieją możliwości dopasowania oferty ubezpieczeniowej do ich 
potrzeb i oczekiwań. Cele cząstkowe segmentacji rynku ubezpieczeń dokonywanej przez ubez-
pieczycieli można ująć następująco:

efektywne i dopasowane do klienta zestawienie mix produktów i świadczeń;� 
formułowanie strategii komunikowania się, w tym strategii nawiązywania i kontynuacji kon-� 
taktów;
pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych umów;� 
poprawa efektów działalności lub co najmniej obniżenie nakładów.� 

Celem nadrzędnym jest pozyskanie i umacnianie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez 
zwiększenie swojego udziału w rynku, w poszczególnych jego segmentach i/lub opanowanie 
wybranego segmentu. Segmentacja rynku klientów indywidualnych zyskuje na znaczeniu u tych 
ubezpieczycieli, których ambicją jest zdobycie dominującej pozycji rynkowej. 

Spośród wielu kryteriów segmentacji rynku powszechne zastosowanie znajdują kryteria de-
mograficzne (wiek, płeć), ekonomiczne (dochód, majątek) i geograficzne (siedziba, miejsce 
pobytu). Posługując się kryterium wieku ubezpieczyciele dokonują zwykle podziału na trzy gru-
py, a mianowicie:

grupa pierwsza, to młodzi ludzie w wieku do 30-stu lat;� 
grupa druga, to osoby w średnim wieku;� 
grupa trzecia, to seniorzy.� 
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Z dotychczasowych analiz słowackiego rynku ubezpieczeniowego wynika, że osoby zakwali-
fikowane do tej samej grupy wiekowej mają bardzo zróżnicowany poziom i strukturę potrzeb 
ubezpieczeniowych. Z badań wynika, że młodzi ludzie rzadko korzystają z produktów finan-
sowych, co świadczyć może o niedostatku ich ekonomicznych zasobów. Na podstawie badań 
można sformułować wniosek, że można relatywnie precyzyjnie przewidywać potrzeby klientów 
w poszczególnych segmentach.

Segmentacja rynku klientów indywidualnych zakładu ubezpieczeń Allianz Słowacja S.A. (Allianz – 
Slovenská poisťovňa, a.s.) opiera się na metodologii, składającej się z następujących elementów:

podział według siły nabywczej klientów i profilu ich ryzyka (pytanie o to, które segmenty � 
klientów są najzyskowniejsze dla ubezpieczyciela);
podział według struktury nabywanych produktów;� 
podział według struktury socjodemograficznej;� 
podział według stażu współpracy z ubezpieczycielem (pytanie o lojalność);� 
podział według kryteriów formalno-prawnych.� 

W praktyce ubezpieczyciel dokonując przyporządkowania klienta (dotychczasowego i poten-
cjalnego) do poszczególnych zbiorów bierze pod uwagę profil klienta opisany przez cechy takie 
jak wiek, zyskowność i zachowania nabywcze (rynkowe).

W artykule przedstawiono schemat segmentacji rynku klientów indywidualnych zakładu ubezpie-
czeń Allianz Słowacja S.A. (Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.), z którego wynika, że ubezpieczyciel 
podzielił klientów indywidualnych na siedem segmentów używając terminologii marketingowej, 
a mianowicie pierwszy segment to „Młodzi z perspektywą”, drugi to tzw. „Szlachetny Metal (Dojne 
krowy)”, trzeci „Niestabilni na życiowym zakręcie”, czwarty „Gasnące gwiazdy (tylko ubezpiecze-
nia nie na życie)”, piąty „Średni wiek”, szósty „Seniorzy”, siódmy „Kreujący straty”. 

Przykład segmentu specjalnego „dzieci i młodzież” na rynku klientów indywidualnych w Re-
publice Słowackiej jest bezpośrednim nawiązaniem do polityki UE w ramach strategii „Europa 
2020”. Każdy ubezpieczyciel obecny na rynku słowackim oferuje produkty wykreowane z myślą 
o tej grupie klientów, jaką stanowią dzieci i młodzież.

W ofercie ubezpieczeniowej na rynku słowackim znajdują się następujące produkty z przezna-
czeniem dla dzieci i młodzieży:

ubezpieczenia na życie kapitałowe, z funduszem inwestycyjnym;� 
ubezpieczenia na życie na wypadek dożycia lub śmierci;� 
różne inne ubezpieczenia, takie jak na przykład ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie � 
dotyczące dziennych dawek przy hospitalizacji dzieci, ubezpieczenie od ryzyka choroby dzie-
ci w przypadku niektórych chorób wieku dziecięcego.

Analiza porównawcza produktów ubezpieczeń dla dzieci i młodzieży oferowanych na rynku 
słowackim prowadzi do wniosku, że oferta poszczególnych ubezpieczycieli w tym względzie jest 
bardzo podobna. Produkty oferowane przez poszczególnych ubezpieczycieli różnią się nazwą, 
zakresem ochrony ubezpieczeniowej, liczbą i charakterem ryzyk, które ubezpieczyciele przyj-
mują na siebie. W sformułowanej na podstawie wielu kryteriów ocenie, za najlepszą ofertę 
ubezpieczeń dla dzieci i młodzieży na rynku słowackim uznano ofertę Zakładu Ubezpieczeń Al-
lianz Słowacja S.A. (Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.), głownie ze względu na szeroki zakres 
ochrony przed skutkami wielu ryzyk i ze względu na kompleksowość programu ochrony dzieci 
i młodzieży.

Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie
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Tomasz Młynarski

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Wstęp
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza instytucji przedawnienia roszczeń o naprawie-

nie szkody w kontekście zadań realizowanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
oraz stosowanej przez tę instytucję praktyki w zakresie likwidacji szkód. Skupiono się przy tym 
na roszczeniach wynikających z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycie-
li Komunikacyjnych (dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych)1. Przepis ten dotyczy 
szkód wyrządzonych w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiada-
cza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, w przypadku gdy nie 
ustalono ich tożsamości, jak również gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechaniczne-
go, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, bądź rolnik (względnie osoba pozostająca z nim we 
wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym), nie 
byli ubezpieczeni obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Konstrukcja przedawnienia roszczeń deliktowych jest nieprzerwanie od wielu lat źródłem 
wielorakich trudności interpretacyjnych, co nie tylko znajduje odzwierciedlenie w piśmien-
nictwie, lecz także prowadzi do istotnych rozbieżności w orzecznictwie sądów, w tym Sądu 
Najwyższego. To zaś ma niewątpliwie negatywny wpływ na praktykę obrotu cywilnoprawne-
go. O wadze zagadnienia zaanonsowanego w tytule niniejszego artykułu świadczy również 
znaczna liczba szkód, które osoby poszkodowane lub uprawnione zgłaszają każdego roku do 
UFG2, a także obserwowana ogólna tendencja wzrostu liczby roszczeń związanych z odpowie-
dzialnością cywilną3. 

1 Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
2 W 2010 r. do UFG zgłoszono ogółem ok. 5300 szkód, w tym 5200 z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy po-
jazdów mechanicznych i 89 szkód z ubezpieczenia OC rolników. Fundusz dokonał wypłat w odniesieniu do 3200 
szkód, w tym 2300 (czyli 73%) spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców i 900 (czyli 27%) spowodo-
wanych przez niezidentyfikowanych sprawców. Wypłaty odszkodowań i świadczeń wyniosły 49,7 mln zł. Zob. Ra-
port roczny Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2010 rok, www.ufg.pl/documents/10156/10561/
Raport+roczny+za+2010+rok, s. 85, 89–90.
3 Zob. I. Kwiecień, Kultura roszczeniowa – dynamika zjawiska w kontekście odpowiedzialności cywilnej i ubez-
pieczeń, Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2010, nr 9, s. 7–19.
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Jakkolwiek artykuł uwzględnia zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, które weszły w życie z dniem 11 lutego 2012 r.4, skupia się jednak przede wszystkim 
na stanie prawnym sprzed nowelizacji – ten bowiem znajduje w dalszym ciągu zastosowanie 
do postępowań wszczętych jeszcze przed tym dniem. To bowiem pojawiające się w praktyce 
funkcjonowania UFG problemy związane ze stosowaniem instytucji przedawnienia roszczeń 
spowodowały konieczność dokonania zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

1. Przedawnienie roszczeń deliktowych po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2007 r.
Zgodnie z art. 4421 k.c., będącym lex specialis w stosunku do przepisu art. 118 k.c., roszczenie 

o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat 
trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział 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 (§ 1). Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, 
roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popeł-
nienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie 
obowiązanej do jej naprawienia (§ 2). W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie 
nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany do-
wiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (§ 3). Przedawnienie roszczeń 
osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upły-
wem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności (§ 4).

Wskazany przepis został dodany z dniem 10 sierpnia 2007 r. na mocy ustawy z dnia 16 lute-
go 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny5, zastępując dotychczas obowiązujący art. 442 
k.c.6 Nowy przepis ma zastosowanie także do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie 
nowelizacji, o ile do tego czasu roszczenia te nie przedawniły się, stosownie do przepisów ów-
cześnie obowiązujących7. 

Nowelizacja z 2007 r. pozostawiła, jako ogólną zasadę przedawnienia roszczeń deliktowych, 
połączenie dwóch terminów: trzyletniego liczonego a tempore scientiae oraz dziesięcioletniego 
liczonego a tempore facti, przy czym skutek w postaci przedawnienia związany jest z tym z ter-
minów, który in casu upłynie szybciej8. Ustawodawca wydłużył natomiast termin a tempore fac-
ti przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku z dziesięciu 
do dwudziestu lat od dnia popełnienia przestępstwa, a także wprowadził nową zasadę w od-
niesieniu do szkód na osobie, zgodnie z którą 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. Ostatnią ze zmian wprowadzonych przez omawianą noweli-

4 Wprowadzone na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1210).
5 Dz. U. Nr 80, poz. 538.
6 „§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem 
lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. 
Jednakże w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło 
zdarzenie wyrządzające szkodę. § 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie 
szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy 
poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia”.
7 Zob. art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.
8 Por. B. Kordasiewicz, (w:) Z. Radwański (red.), Prawo cywilne – część ogólna, t. 2, System Prawa Prywatnego, 
C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 554.
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zację jest regulacja, zgodnie z którą przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie 
szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez 
nią pełnoletności.

W odniesieniu do art. 4421 § 3 k.c. uznać trzeba, iż nie chodzi w nim o na wskroś odmienny 
od określonego w § 2 sposób liczenia początku biegu przedawnienia, który ograniczałby możli-
wość skutecznego dochodzenia roszczeń jedynie do trzyletniego terminu a tempore scientiae, 
jak wskazuje – sam przyznając, że wbrew stricte gramatycznej wykładni – A. Śmieja9. Błędne 
byłoby bowiem założenie, iż termin przedawnienia roszczeń o naprawienie wyrządzonej prze-
stępstwem szkody w mieniu może być w danych okolicznościach wielokrotnie dłuższy niż termin 
przedawnienia w odniesieniu do (również powstałej w wyniku przestępstwa) szkody na osobie, 
skoro w ramach aksjologii przyjętej w systemie prawnym szkoda na osobie korzysta z ochro-
ny szczególnie intensywnej10. Językowa i celowościowa wykładnia przepisu, a także wzgląd na 
jego umiejscowienie, dają podstawy do stwierdzenia, że chodzi tu raczej o wstrzymanie bie-
gu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, w przypadku gdyby poszkodowany nie posiadł 
wiedzy o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia w terminach wynikających z art. 
4421 § 1 bądź § 2 k.c. Jest to więc konstrukcja podobna do tej z art. 122 § 1 k.c., jak również z art. 
4421 § 4 k.c.11

2. Stanowisko UFG w sprawie przedawnienia roszczeń i jego konsekwencje
Oficjalne stanowisko Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie przedawnienia 

roszczeń12, zajęte jeszcze przed nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, można 
streścić w sposób następujący: do odpowiedzialności UFG ma w szczególności zastosowanie 
art. 4421 § 1 k.c. (jak i uprzednio obowiązujący art. 442 § 1 k.c.), żaden bowiem przepis szcze-
gólny nie ustanawia w tym zakresie innego terminu przedawnienia. W art. 4421 § 1 k.c. mowa 
jest o osobie obowiązanej do naprawienia szkody, a nie o sprawcy szkody. Zgodnie z deklaracją 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest on traktowany w orzecznictwie sądowym 
jako osoba obowiązana do naprawienia szkody w rozumieniu tego przepisu, zaś jako początek 
biegu terminu przedawnienia roszczenia przyjmowany jest dzień, w którym uprawniony dowie-
dział się o prawomocnym zakończeniu postępowania karnego wobec niewykrycia sprawcy. Jeśli 
w sprawie nie było prowadzone postępowanie karne, za początek biegu terminu przedawnienia 
roszczenia UFG przyjmuje datę zdarzenia wywołującego szkodę, spowodowanego przez nieusta-
lonego kierowcę. W przypadku szkody powstałej w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, 
spowodowanej przez niezidentyfikowanego sprawcę, osobą obowiązaną do jej naprawienia jest 
z mocy prawa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, co w konsekwencji skutkuje domnie-
maniem prawnym, iż uprawnieni o tym wiedzieli lub przy dołożeniu zwykłej staranności mogli 
się dowiedzieć. W sytuacji gdy istnieją ogólnie dostępne przepisy ustaw, ogłaszane w Dzien-
niku Ustaw, roszczący nie mogą udowodnić, iż od chwili uprawomocnienia się postanowienia 
o umorzeniu dochodzenia z powodu niewykrycia sprawcy nie wiedzieli o osobie obowiązanej 
do naprawienia szkody, tzn. o UFG. 

9 A. Śmieja, (w:) A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, System Prawa Prywatnego, 
C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 673–674.
10 Zob. wyrok TK z dnia 1 września 2006 r. (SK 14/05, OTK–A 2006, nr 8, poz. 97).
11 W. Dubis, (w:) E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 786. Por. 
także Z. Radwański, Przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych w świetle znowelizowanego art. 442 KC, 
Monitor Prawniczy, 2007, nr 11, s. 594.
12 Vide pismo prezes UFG E. Wanat–Połeć z dnia 16 lutego 2011 r. skierowane do Rzecznika Ubezpieczonych.
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Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przyznaje, że dla zastosowania terminu przedawnie-
nia roszczeń wynikających z przestępstwa nie jest konieczny skazujący wyrok karny. Jednakże 
dla oceny, czy takie przestępstwo zostało popełnione, niezbędne jest zastosowanie reguł prawa 
karnego, a więc stwierdzenie, czy zostały wypełnione przedmiotowe i podmiotowe znamiona 
przestępstwa. Występowanie podmiotowych znamion przestępstwa można zaś ustalić jedynie 
wówczas, gdy czyn daje się przypisać konkretnej osobie. Nie jest tym samym możliwe – jako 
sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa karnego – przyjęcie, że przestępstwo zostało do-
konane przez nieokreśloną osobę. Wskazując na przykłady orzecznictwa Sądu Najwyższego13, 
Fundusz stoi więc na stanowisku, że przyjęcie dwudziestoletniego terminu przedawnienia na 
podstawie art. 4421 § 2 k.c.14 wymaga ustalenia, że przestępstwo zostało popełnione przez kon-
kretną osobę lub osoby. Zdaniem Funduszu przepis ten, jako wyjątek od reguły, powinien być 
traktowany zawężająco i stosowany jedynie w tych przypadkach, kiedy byt przestępstwa jest 
ustalony z uwzględnieniem warunków odpowiedzialności karnej. Nieustalenie sprawcy stanowi 
okoliczność, wobec której nie jest możliwe rozstrzygnięcie, że doszło do popełnienia przestęp-
stwa, nawet jeżeli inne okoliczności zdarzenia uzasadniałyby takie przypuszczenie. 

Na podstawie analizy dokumentacji uzyskanej przez Rzecznika Ubezpieczonych w toku inter-
wencji podejmowanych w związku ze skargami na sposób likwidacji szkód przez Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny wyłoniło się ponadto stanowisko, że do przerwania biegu przedawnienia 
roszczeń w stosunku do UFG zastosowanie znajduje art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Czynność polegająca 
na zgłoszeniu przez poszkodowanego lub uprawnionego roszczenia przeciwko UFG przerywa 
bieg przedawnienia, o ile roszczenie to jest należycie sprecyzowane i zawiera przytoczenie fak-
tów, które uzasadniałyby żądanie odszkodowania. Ciężar wskazania okoliczności uzasadniających 
wypłatę odszkodowania spoczywa bowiem na żądającym, zgodnie z ogólną regułą dowodową 
zawartą w art. 6 k.c. Z uwagi na specyfikę roszczeń odszkodowawczych to uprawniony winien 
zgłosić, sprecyzować swoje roszczenie i je udowodnić.

Praktyczną konsekwencją stanowiska przyjętego przez UFG jest ograniczenie możliwości do-
chodzenia roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną przez nieznanego sprawcę do terminu 
trzech lat od momentu prawomocnego umorzenia postępowania karnego w sprawie czynu 
wyrządzającego szkodę. Dzieje się tak, mimo iż osoba poszkodowana na skutek przestępstwa 
popełnionego przez sprawcę, który został ustalony (bez względu na to, czy dopełnił on obo-
wiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC), może skutecznie dochodzić swoich roszczeń od 
sprawcy i jego ubezpieczyciela, względnie od UFG, w terminie lat dwudziestu od dnia popełnie-
nia przestępstwa (zaś przy poprzednio obowiązujących przepisach – w terminie lat dziesięciu). 
Opisana praktyka nie bierze również pod uwagę tego, że stan świadomości prawnej polskiego 
społeczeństwa jest dalece niesatysfakcjonujący, co przekłada się częstokroć na brak wiedzy osób 
poszkodowanych lub uprawnionych na temat istnienia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwaran-
cyjnego, jak również przysługujących im uprawnieniach wynikających z art. 98 ust. 1 ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych. Fundusz przytacza w tej mierze łacińską paremię ignorantia 
iuris nocet.

3. Funkcje spełniane przez UFG a przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
Opisanej praktyki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w odniesieniu do termi-

nów przedawnienia roszczeń deliktowych nie sposób rozpatrywać w oderwaniu od celów, jakie 
13 Uchwała SN z dnia 21 listopada 1967 r. (III PZP 34/67, OSNCP 1968, nr 6, poz. 94), a także wyroki z dnia 7 lutego 
2000 r. (I CKN 208/98, niepubl.) oraz z dnia 6 lutego 2001 r. (II UKN 221/00, OSNP 2002, nr 19, poz. 466).
14 Bądź też dziesięcioletniego terminu na podstawie art. 442 § 2 k.c.
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przyświecały utworzeniu tej instytucji, a także funkcji, jakie Fundusz ma pełnić na mocy ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych. 

Wskazuje się zazwyczaj, iż najważniejszą funkcją UFG jest funkcja kompensacyjna. Stosow-
nie do preambuły drugiej dyrektywy Rady 84/5/EWG z dnia 30 grudnia 1983 r.15 konieczne jest 
ustanowienie instytucji, która zagwarantuje, iż poszkodowany nie zostanie pozbawiony od-
szkodowania, w przypadku kiedy pojazd, który spowodował wypadek, jest nieubezpieczony 
lub niezidentyfikowany. Istotne jest zapewnienie, aby ofiara takiego wypadku mogła zgłosić się 
bezpośrednio do tej instytucji jako miejsca pierwszego kontaktu. Jednakże należy pozostawić 
państwom członkowskim możliwość stosowania pewnych wyłączeń w odniesieniu do wypłaty 
odszkodowania przez tę instytucję oraz możliwość ograniczenia lub wyłączenia odszkodowania 
za szkody majątkowe spowodowane przez pojazd niezidentyfikowany, w celu uniknięcia ryzyka 
oszustwa. 

Zgodnie z art. 1 ust. 4 wskazanej dyrektywy każde państwo członkowskie tworzy lub upoważnia 
instytucję mającą za zadanie wypłacanie odszkodowań – co najmniej w granicach obowiązkowe-
go ubezpieczenia – za szkody majątkowe lub szkody na osobie spowodowane przez nieustalony 
pojazd lub pojazd, w stosunku do którego nie spełniono obowiązku ubezpieczenia. Zgodnie zaś 
z ust. 3 zd. 1 tego artykułu państwa członkowskie mogą ograniczyć lub wyłączyć obowiązek 
wypłaty odszkodowania przez tę instytucję wyłącznie w przypadku szkód majątkowych spowo-
dowanych przez nieustalony pojazd.

Wskazując na ratio legis przedawnienia roszczeń deliktowych, wymienia się najczęściej koniecz-
ność stabilizacji stosunków prawnych oraz zobowiązywanie poszkodowanego do wystąpienia na 
drogę prawną, a także trudności dowodowe, jakie może rodzić upływ czasu16. Jednakowoż ter-
min przedawnienia musi dawać wierzycielowi odpowiedni czas na wniesienie sprawy do sądu, 
a wcześniej – na podjęcie działań przedsądowych, w tym wezwania do zapłaty, rozmów ugodo-
wych oraz ustalenia wysokości roszczenia. Wierzyciel nie może być przymuszany do dochodzenia 
swych roszczeń na wyrost. Termin przedawnienia powinien uwzględniać cel społeczny lub go-
spodarczy, jaki stawia się prawom podmiotowym, z których płynie roszczenie17. 

Jak podkreśla się w doktrynie, przepisy regulujące przedawnienie powinny być wykładane 
ściśle. Unormowania dotyczące przedawnienia, limitujące w czasie możliwość skorzystania 
z przymusu państwowego, ograniczają w sposób istotny konstytucyjną zasadę ochrony praw 
podmiotowych. Dlatego też, jako przepisy szczególne, zgodnie z zasadą exceptiones non sunt 
extendendae, nie podlegają wykładni rozszerzającej18. 

Szczególnie doniosłe znaczenie dla interpretacji uwarunkowań aksjologicznych towarzyszą-
cych instytucji przedawnienia ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 września 2006 r.19 
W uzasadnieniu tego orzeczenia Trybunał podkreślił, że prawo do sądu wyrażone w art. 45 ust. 1 
Konstytucji RP nie może ograniczać się do formalnego zapewnienia drogi sądowej, musi też 

15 W sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie od-
powiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 8 z dnia 
11 stycznia 1984 r.); wersja ujednolicona z pozostałymi dyrektywami komunikacyjnymi: dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpie-
czania od takiej odpowiedzialności – wersja ujednolicona (Dz. Urz. UE L 263 z dnia 7 października 2009 r.).
16 Zob. P. Sobolewski, M. Warciński, Przedawnienie roszczeń deliktowych, Zakamycze, Warszawa 2007, s. 26–
32. 
17 Por. T. Pałdyna, Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 100–103.
18 Ibidem, s. 143.
19 Wyrok TK z dnia 1 września 2006 r. (SK 14/05, OTK–A 2006, nr 8, poz. 97).
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stwarzać realne szanse merytorycznego rozpatrzenia sprawy. Szczególnie w przypadku szkód 
na osobie termin przedawnienia może okazać się zbyt krótki i nie zapewniać ochrony interesów 
poszkodowanego. Instytucja przedawnienia roszczeń majątkowych chroni zaś w istocie interes 
sprawcy (dłużnika), a nie poszkodowanego (wierzyciela). Trybunał zaznaczył, iż przedawnie-
nie jest tradycyjnie ujmowane jako instytucja jednolita, bez względu na układy podmiotowe 
występujące na tle poszczególnych sytuacji faktycznych deliktowej odpowiedzialności odszkodo-
wawczej. Przyjęcie odrębnych reguł przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wedle kryterium 
podmiotowego jest trudne do zaakceptowania z punktu widzenia istoty sprawiedliwości reali-
zowanej na gruncie prawa cywilnego. Powodowałoby bowiem niesprawiedliwe zróżnicowanie 
sytuacji prawnej poszkodowanych w zależności od wyróżnionej cechy relewantnej. 

Dochodząc do konkluzji, Trybunał wyraził na tle stanu faktycznego rozpoznawanego w przed-
miotowej sprawie przekonanie, iż odmienne potraktowanie przez system prawny możliwości 
kompensacji szkody na osobie w zależności od tego, jaki podmiot jest in casu adresatem rosz-
czenia odszkodowawczego, stanowiłoby naruszenie wartości wynikających z art. 30 Konstytucji 
RP. Z perspektywy tych wartości chodzi bowiem o skuteczność instrumentów prawnych nakie-
rowanych na kompensację szkody, z uwzględnieniem charakteru uszczerbku oraz doniosłego 
znaczenia praw jednostki w tej sferze do ich efektywnej ochrony.

Wydaje się, iż uzasadnione jest odniesienie pogłębionej analizy dokonanej w omówionym 
orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego także do zagadnienia potraktowania przez system prawny 
możliwości kompensacji szkody (w szczególności na osobie) w zależności od tego, jaki podmiot 
jest uprawniony do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym i jaki jest jego adresatem. 

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 28 stycznia 1998 r.20 podkreślił, iż ryzyko wyboru 
zakładu ubezpieczeń musi obciążać posiadacza pojazdu, który z reguły zawiera umowę z firmą 
oferującą najkorzystniejsze dla niego warunki. Nie może natomiast obciążać poszkodowane-
go, który nie ma żadnego wpływu na wybór firmy ubezpieczeniowej przez posiadacza pojazdu, 
a wobec obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma prawo spodziewać się wy-
płaty pełnego odszkodowania i nie może ponosić skutków ogłoszenia upadłości firmy, z którą 
posiadacz zawarł umowę. Nie może też ponosić skutków ograniczeń postępowania upadłościo-
wego i przyznawanych w nim świadczeń. 

Zasadne wydaje się wobec powyższego przyjęcie, że również nie powinien obciążać poszko-
dowanego fakt, iż sprawca jest nieubezpieczony bądź zbiegł z miejsca zdarzenia. Tym samym, 
przy uwzględnieniu zarówno ratio legis instytucji przedawnienia, jak i kontekstu aksjologiczne-
go towarzyszącego systemowi ochrony praw oraz interesów osób poszkodowanych na skutek 
wypadków drogowych, sytuacja prawna takiego poszkodowanego nie powinna być gorsza niż 
osoby, która ma możliwość wystąpienia z roszczeniem do zakładu ubezpieczeń, chyba że ustawa 
o ubezpieczeniach obowiązkowych wyraźnie zastrzega odstępstwa od tej zasady. Zastrzeżenia 
takie zostały natomiast poczynione wyłącznie w stosunku do szkód w mieniu – w szczególności 
w art. 98 ust. 1 pkt 2 (franszyza redukcyjna stanowiąca równowartość 300 euro) oraz art. 106 
ust. 1 (możliwość zaspokojenia roszczenia na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego) 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 

4. Charakter prawny roszczenia przeciwko UFG
Wbrew nieco mylącej treści art. 98 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie ma cha-

20 I ACa 740/97, OSA 1998, nr 7–8, poz. 30.
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rakteru tożsamego z roszczeniem względem zakładu ubezpieczeń, mimo posłużenia się przez 
ustawodawcę zwrotem „zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych”. Źródłem 
odpowiedzialności UFG nie jest wszak umowa ubezpieczenia, lecz przepisy ustawy, zaś Ubezpie-
czeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie można uznać za ubezpieczyciela21.

Za dominujący, zarówno w judykaturze, jak i piśmiennictwie, uznać należy pogląd, iż UFG, 
świadcząc na rzecz poszkodowanego, spłaca dług formalnie własny, ale materialnie cudzy22. 
Jest to konstrukcja prawna znana z umowy poręczenia. W sytuacji takiej za dług odpowiada 
wobec wierzyciela nie tylko sam dłużnik, lecz także inna osoba. Przesłanką jej osobistej od-
powiedzialności nie jest jej własny, ale „cudzy” dług oraz szczególny tytuł odpowiedzialności. 
Odpowiedzialność tej osoby nie wynika z samego faktu istnienia długu, lecz powstaje na skutek 
zajścia określonych zdarzeń prawnych, z którymi ustawa łączy odpowiedzialność. 

Wskazuje się, że jeśli sprawca szkody nie dopełnił obowiązku zawarcia obowiązkowego 
ubezpieczenia OC, wówczas dłużnik jest zindywidualizowany, a przesłanką odpowiedzialności 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest uprzednie istnienie długu sprawcy szkody 
wobec poszkodowanego23. Po stronie UFG powstaje wówczas własne zobowiązanie za material-
nie cudzy dług24. Z chwilą wypłaty odszkodowania przez Fundusz sprawca szkody i osoba, która 
nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, zobowiązani są do zwrotu świadcze-
nia. Przed wejściem w życie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jako podstawę regresu 
UFG wskazywano na ogół w orzecznictwie art. 518 § 1 k.c.25, normujący instytucję wstąpienia 
w prawa wierzyciela, co skutkowało przyjęciem, że regres przedawnia się w takim samym termi-
nie jak roszczenie poszkodowanego do sprawcy26.

Częściowo odmienna jest natomiast sytuacja, gdy nie ustalono tożsamości kierującego 
pojazdem lub posiadacza pojazdu. Jedynym dłużnikiem będzie wtedy, z mocy ustawy, Ubezpie-
czeniowy Fundusz Gwarancyjny, który będzie odpowiadał wyłącznie za własny dług27. Stosunek 
zobowiązaniowy powstaje bowiem wyłącznie między podmiotami oznaczonymi indywidual-
nie28.

W pierwszej z omówionych możliwości, więź łącząca sprawcę i UFG ma charakter odpo-
wiedzialności solidarnej nieprawidłowej (in solidum)29. Poszkodowany może wówczas żądać 

21 Por. uzasadnienia uchwał SN z dnia 11 marca 1994 r. (III CZP 20/94, OSNC 1994, nr 10, poz. 187) oraz z dnia 
18 listopada 1994 r. (III CZP 146/94, OSNC 1995, nr 3, poz. 48).
22 Zob. zwłaszcza uzasadnienia uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 19 października 1995 r. (III CZP 98/95, 
OSNC 1995, nr 12, poz. 169) oraz uchwały SN z dnia 12 czerwca 1996 r. (III CZP 58/96, OSNC 1996, nr 10, 
poz. 131).
23 Podobnie w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń – z chwilą tą powstaje ex lege odpowiedzial-
ność UFG o charakterze gwarancyjnym, obok istniejącej wcześniej odpowiedzialności upadłego ubezpieczyciela. 
Zob. uchwała SN z dnia 15 listopada 2001 r. (III CZP 65/01, OSNC 2002, nr 9, poz. 108) oraz wyrok SN z dnia 
1 października 2003 r. (II CK 67/02, LEX nr 148628).
24 J. Iwulski, Glosa do uchwały SN z dnia 18 listopada 1994 r., sygn. akt III CZP 146/94, Orzecznictwo Sądów Pol-
skich, 1995, nr 7–8, s. 355–356.
25 Uchwała SN z dnia 12 czerwca 1996 r. (III CZP 58/96, OSNC 1996, nr 10, poz. 131), wyrok SN z dnia 11 lu-
tego 2003 r. (V CKN 1664/00, OSNC 2004, nr 5, poz. 75), wyrok SN z dnia 18 maja 2004 r. (IV CK 340/03, LEX 
nr 174209). 
26 Zagadnienie to budziło jednak kontrowersje w doktrynie. Zob. np. B. Gawlik, Roszczenia regresowe Ubezpie-
czeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Prawo Asekuracyjne, 1995, nr 2, s. 28–34. 
27 A. Raczyński, Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, C.H. Beck, War-
szawa 2010, s. 173.
28 W. Czachórski et al., Zobowiązania. Zarys wykładu, wyd. 10, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 52.
29 Uchwała SN z dnia 20 września 1996 r. (III CZP 103/96, OSP 1997, nr 5, poz. 92). 
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odszkodowania wyłącznie od sprawcy, wyłącznie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwaran-
cyjnego albo od obu tych podmiotów łącznie. Oba istniejące zobowiązania są niezależnymi od 
siebie bytami, co powoduje możliwość analogicznego stosowania następujących zasad: działania 
i zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogą szkodzić współdłużnikom (art. 371 k.c.), 
przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do jednego z dłużników solidar-
nych nie ma skutku względem współdłużników (art. 372 k.c.), zwolnienie z długu lub zrzeczenie 
się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku 
względem współdłużników (art. 373 k.c.)30. Akcesoryjny charakter odpowiedzialności UFG po-
woduje, iż może się on powoływać na zarzuty ograniczające bądź wyłączające odpowiedzialność 
sprawcy (art. 375 k.c.). Fundusz bowiem, podobnie jak ubezpieczyciel, ponosi odpowiedzialność 
jedynie w granicach odpowiedzialności cywilnej sprawcy31.

5. UFG jako osoba obowiązana do naprawienia szkody (art. 4421 § 1 k.c.)
Uwzględniając poczynione rozważania, należy uznać, iż UFG jest osobą obowiązaną do na-

prawienia szkody w rozumieniu art. 4421 § 1 k.c., a przepis ten statuuje podstawowy termin 
przedawnienia roszczeń względem Funduszu, jakim są trzy lata liczone a tempore scientiae oraz 
dziesięć lat mierzone a tempore facti. W uzasadnionych przypadkach należy stosować pozostałe 
terminy określone w art. 4421 k.c. Konkluzja ta znajduje od dnia 11 lutego 2012 r. potwierdzenie 
w art. 109a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z którym roszczenia po-
szkodowanego do Funduszu, o których mowa w art. 98 ust. 1 i 1a, przedawniają się z upływem 
terminu przewidzianego dla tych roszczeń w przepisach kodeksu cywilnego o odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym. 

Odmienną argumentację zaprezentował natomiast na gruncie poprzedniego stanu prawnego 
A. Raczyński, wskazując, że roszczenia odszkodowawcze wobec UFG przedawniają się w termi-
nach i na zasadach przewidzianych w art. 819 § 3 k.c. dla roszczeń poszkodowanego względem 
ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu umowy ubezpieczenia OC. Brak 
bowiem podstaw, by odmówić analogicznego stosowania wskazanego przepisu, skoro Fundusz 
odpowiada w sytuacjach określonych w art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 
na takich samych zasadach jak ubezpieczyciel32. Skutki opisanych podejść są wszakże tożsame, 
a więc podstawowym terminem jest ten wynikający z art. 4421 § 1 k.c., co nie wyklucza możli-
wości zastosowania terminów z § 2–4.

W kontekście omówionej praktyki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przyjmo-
wania jako początku biegu terminu przedawnienia dnia, w którym uprawniony dowiedział się 
o prawomocnym zakończeniu postępowania karnego wobec niewykrycia sprawcy (względnie 
o nieposiadaniu przez niego obowiązkowego ubezpieczenia)33, warto przenalizować bogate 

30 Szerzej zob. B. Lewaszkiewicz–Petrykowska, Zobowiązania in solidum, Studia Prawno–Ekonomiczne, 1977, 
t. XVII, s. 33–47; A. Szpunar, O solidarności niewłaściwej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1980, 
Nr 4, s. 17–32; L. Bełza, Dopuszczalność stosowania odpowiedzialności in solidum w ramach czynów niedozwo-
lonych, Państwo i Prawo, 1995, nr 7, s. 57–69.
31 Mimo ścisłego wskazania przez ustawodawcę w art. 98 ust. 1 zd. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 
przepisów miarodajnych dla wyznaczenia zakresu odpowiedzialności UFG (przepisy rozdziałów 2 i 3), należy 
uwzględniać także przepisy ogólne ustawy (rozdział 1). W przeciwnym razie ustalenie reguł, którymi kierować 
ma się Fundusz przy wypłacie odszkodowania, byłoby praktycznie niemożliwe. Zob. M. Orlicki, J. Pokrzywniak, 
A. Raczyński, Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Bran-
ta, Bydgoszcz–Poznań 2007, s. 146.
32 A. Raczyński, op. cit., s. 229–230.
33 Jako moment dowiedzenia się o szkodzie przyjmowana jest natomiast data zdarzenia.
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orzecznictwo odnoszące się do zagadnienia prawidłowego wyznaczenia momentu, w którym 
poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. 

Zgoda w orzecznictwie panuje co do tego, że jeżeli poszkodowany dowie się o osobie zobo-
wiązanej do naprawienia szkody później niż o samej szkodzie, to ta późniejsza data wyznacza 
początek biegu przedawnienia34. W pozostałym zakresie natomiast brak już jednolitego sta-
nowiska judykatury. Występuje pogląd, że momentem dowiedzenia się o szkodzie jest chwila, 
w której poszkodowany zdaje sobie sprawę z ujemnych następstw zdarzenia, wskazujących na 
fakt powstania szkody, i w ten sposób uzyskuje świadomość doznanej szkody35. Prawidłowe 
ustalenie daty rozpoczęcia biegu przedawnienia wymaga rozważenia wszystkich okoliczności, 
ponieważ nie zawsze zaliczenie do grupy inwalidów, a nawet przyznanie renty inwalidzkiej z ty-
tułu wypadku przy pracy, może być utożsamione z powzięciem wiadomości o pełnym rozmiarze 
szkody uzasadniającej przyznanie renty uzupełniającej36.

Dość liberalne podejście zastosował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 marca 2005 r.37 W uzasad-
nieniu tego orzeczenia podkreślono, że zdarzenie określone w art. 442 § 1 k.c. jako dowiedzenie 
się poszkodowanego o osobie obowiązanej do naprawienia szkody może przybierać – zależnie 
od kontekstu sytuacyjnego – różne formy zjawiskowe, od prostych (np. oświadczenia sprawcy 
szkody lub zawiadomienie dokumentem urzędowym), aż do stanu świadomości opierającego 
się na informacjach cząstkowych prowadzących stopniowo do przekonania poszkodowanego 
o odpowiedzialności danej osoby. Sędziowie Sądu Najwyższego nie podzielają zapatrywania 
zrównującego wiedzę o tym, że pożar został wywołany przez przejazd pociągu ze stanem świa-
domości o odpowiedzialności określonej osoby (prawnej), umożliwiającym podjęcie czynności 
zmierzających bezpośrednio do dochodzenia roszczenia. W razie wyrządzenia szkody przez oso-
bę prawną sytuacja może komplikować się, zwłaszcza gdy struktura takiej osoby jest złożona, 
a możliwości poznawcze poszkodowanego niewielkie. Tym samym bieg przedawnienia szkody 
wyrządzonej czynem niedozwolonym wymaga nie tylko wiedzy o osobie, lecz także o przesłan-
kach jej odpowiedzialności. 

Sąd Najwyższy wskazywał także, iż trzeba brać pod rozwagę, że szkoda może wynikać z różnych 
uszczerbków, które mogą powstać i ujawnić się w różnym czasie, niektóre natychmiast po zda-
rzeniu, inne natomiast dopiero po pewnym czasie. Można zatem mówić o szkodzie dynamicznej, 
której cechą charakterystyczną jest jej stopniowe materializowanie się wraz z upływem czasu38. 
W wyroku z dnia 31 października 1974 r.39 Sąd Najwyższy zaznaczył, że jeżeli następstwem czynu 
niedozwolonego jest kilka zdarzeń kolejno następujących w czasie, z których każde ma samodziel-
ny byt, mogą one być uznane za odrębne szkody lub krzywdy. W takim wypadku poszczególne 
zdarzenia mają w odniesieniu do wywołanych nimi szkód samodzielny byt i wyznaczają własny 
trzyletni termin przedawnienia. Z kolei w wyroku z dnia 2 marca 2006 r.40 Sąd Najwyższy stwier-
dził, że następstwa czynu niedozwolonego mogą być typowe i dające się przewidzieć, jak również 
nietypowe czy wręcz wyjątkowe. Dochodząc zatem do określenia momentu, w którym poszko-
dowany zdaje sobie sprawę z ujemnych następstw zdarzenia, wskazujących na fakt powstania 

34 Np. wyrok SN z dnia 27 października 2010 r. (V CSK 107/10, LEX nr 677913).
35 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 11 lutego 1963 r. (III PO 6/62, OSNCP 1964, nr 5, poz. 87), wyrok 
SN z dnia 18 września 2002 r. (III CKN 597/00, niepubl.).
36 Wyrok SN z dnia 9 sierpnia 1995 r. (II PRN 5/95, OSNP 1996, nr 4, poz. 63).
37 II CK 468/04, LEX nr 380987.
38 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 21 listopada 1967 r. (III PZP 37/67, OSNCP 1968, nr 7, poz. 113).
39 II CR 594/74, OSNCP 1975, nr 12, poz. 175.
40 I CSK 45/05, LEX nr 179969.
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szkody, trzeba przyjąć, że termin przedawnienia a tempore scientiae dotyczy tylko roszczenia 
o naprawienie tej części szkody, a ściśle tych uszczerbków, o których poszkodowany wiedział. 

Istotny nurt judykatury wskazuje, że początek biegu terminu przedawnienia roszczeń musi 
być określony przez kryteria obiektywne, a nie zależeć od zachowania osoby, którą dotknęła 
przeszkoda, powodująca zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Temu sprzeciwia się także 
bezwzględny charakter przepisów o przedawnieniu roszczeń oraz sama idea przedawnienia41. 
Podkreśla się, że ustalenie wiedzy poszkodowanego o szkodzie nie jest rekonstrukcją – na pod-
stawie wypowiedzi poszkodowanego – rzeczywistego stanu jego świadomości, lecz stanowi 
przypisywanie poszkodowanemu – na podstawie okoliczności intersubiektywnie sprawdzalnych 
– świadomości wystąpienia szkody. Przypisanie poszkodowanemu takiego stanu świadomości 
jest zrelatywizowane do właściwości podmiotowych poszkodowanego, dostępnej mu wiedzy 
o okolicznościach wyrządzenia szkody oraz zasad doświadczenia życiowego42. 

Część orzeczeń wskazuje na wymogi, jakie należy stawiać osobie występującej z roszczeniem. 
Wprawdzie chodzi nie o chwilę, w której poszkodowany uzyskał jakąkolwiek wiadomość na temat 
sprawcy, lecz o chwilę uzyskania takich informacji, które – oceniając obiektywnie – pozwalają 
z wystarczającą dozą prawdopodobieństwa przypisać sprawstwo konkretnemu podmiotowi. 
Poszkodowany powinien przy tym zachować się w swoich sprawach w sposób zapobiegliwy i do-
łożyć starań o uzyskanie informacji istotnych z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności 
za doznaną szkodę43.

W doktrynie można natomiast znaleźć pogląd, który wydaje się rozsądny i oparty na ścisłej 
wykładni art. 4421 § 1 k.c. Mianowicie ustawodawca zaniechał zawarcia w tym przepisie sankcji 
związanej z brakiem zdobycia wiedzy o osobie i szkodzie z powodu niedbalstwa poszkodowa-
nego. W świetle obecnego brzmienia przepisu świadomy czy tym bardziej nieświadomy brak 
powzięcia kroków celem ustalenia sprawcy szkody bądź osoby za nią odpowiedzialnej może 
skutkować wstrzymaniem wszczęcia trzyletniego terminu przedawnienia. Wskazuje się przy tym 
na brzmienie art. 4498 k.c., zgodnie z którym roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez 
produkt niebezpieczny ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodo-
wany dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie 
i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Rozumowanie a contrario prowadziłoby do wniosku, 
że w przypadkach wynikających z art. 4421 § 1 początek terminu należy łączyć z rzeczywistą 
świadomością uprawnionego, w oderwaniu od oceny jego starań w omawianym przedmiocie44. 
Takie podejście może mieć zastosowanie także w odniesieniu do terminu przedawnienia rosz-
czeń kierowanych przeciwko UFG.

Warto także przytoczyć pewne praktyczne wskazówki w odniesieniu do skutków wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 września 2006 r. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy przy-
jął, że odroczenie wejścia w życie orzeczenia Trybunału stwierdzającego sprzeczność przepisu 
ustawy z Konstytucją RP nie sprzeciwia się uznaniu, że przepis ten był sprzeczny z Konstytucją 
RP już od dnia jej wejścia w życie, czyli od dnia 17 października 1997 r. Sąd może zatem od-
mówić stosowania art. 442 § 1 zd. 2 k.c. w odniesieniu do szkód na osobie powstałych po tej 
dacie45. W późniejszym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że z uwagi na odroczenie 

41 Zob. postanowienie SN z dnia 9 lipca 2009 r. (III CZP 47/09, LEX nr 518113).
42 Wyrok SA w Krakowie z dnia 19 marca 1991 r. (I ACr 39/91, OSA 1991, nr 4, poz. 28).
43 Wyrok SN z dnia 24 września 2009 r. (IV CSK 43/09, LEX nr 578046).
44 Zob. M. Balwicka–Szczyrba, Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolo-
nym, Monitor Prawniczy, 2007, nr 24, s. 1349; T. Pałdyna, op. cit., s. 161.
45 Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2008 r. (II CSK 611/07, LEX nr 515701).
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przez Trybunał terminu utraty mocy obowiązującej art. 442 § 1 zd. 2 k.c. zachowywał on walor 
obowiązującej normy prawnej przez cały okres aż do uchylenia w wyniku nowelizacji kodeksu 
cywilnego, która weszła w życie 10 sierpnia 2007 r. Jednak w płaszczyźnie zasad współżycia spo-
łecznego podlegają uwzględnieniu także aspekty aksjologiczne, a nie wyłącznie litera prawa. Nie 
sposób zaś zaprzeczyć, iż norma, która uzasadniała stwierdzenie, że dochodzone roszczenie jest 
przedawnione, obiektywnie oceniana jest jako niekonstytucyjna. Powyższa okoliczność może 
zatem uzasadnić potraktowanie zarzutu przedawnienia podniesionego przez pozwanego jako 
nadużycie prawa46. 

6. Przyjęcie w odniesieniu do roszczeń przeciwko UFG terminu przedawnienia określonego 
w art. 4421 § 2 k.c.

Jak podkreśla się w piśmiennictwie, wydłużony termin przedawnienia z art. 4421 § 2 k.c. znaj-
duje zastosowanie ze względu na charakter czynu niedozwolonego, a więc niezależnie od tego 
przeciwko komu jest kierowane roszczenie kompensacyjne z tego tytułu. Termin ten odnosi się 
zatem również do roszczeń kierowanych przeciwko osobie, która nie będąc sprawcą zbrodni 
lub występku, ponosi odpowiedzialność z tego tytułu jako za czyn cudzy. Pod tym względem 
przepis ten nie zawiera żadnego ograniczenia47. Zapatrywanie takie zostało przez Sąd Najwyższy 
wyrażone już w wyroku z dnia 29 października 1962 r.48, zgodnie z którym błędny jest pogląd 
wyrażony w rewizji, że w stosunku do strony pozwanej, jako osoby prawnej, nie można stosować 
postanowień art. 283 § 4 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks 
zobowiązań49. Z dyspozycji tego przepisu wynika bowiem, że istotne jest tylko to, czy szkoda była 
wynikiem zbrodni czy występku, a nie to, czy dopuścił się jej bezpośrednio pozwany. Strona po-
zwana odpowiada za swego pracownika, ten zaś dopuścił się występku.

Uwzględniając powyższe, uznać należy, że także do roszczeń kierowanych względem UFG 
możliwe jest przyjęcie terminu przedawnienia z art. 4421 § 2 k.c., o ile oczywiście znajduje to 
potwierdzenie w okolicznościach faktycznych. Powszechnie przyjmuje się także, że w razie bra-
ku uprzedniego wyroku skazującego (np. w wypadku umorzenia lub warunkowego umorzenia 
postępowania karnego albo wyroku uniewinniającego), sąd cywilny rozstrzygając powództwo 
z tytułu czynu niedozwolonego, może samodzielnie dokonać ustaleń kwalifikujących dane 
zachowanie jako występek lub zbrodnię50. Stosownie bowiem do art. 11 zd. 1 k.p.c., sąd w po-
stępowaniu cywilnym wiążą ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego 
wyroku skazującego i to jedynie co do popełnienia przestępstwa. Regulacja ta stanowi wyłom 
w zasadzie bezpośredniości oraz konstytucyjnej zasadzie niezawisłości sędziowskiej, dlatego 
niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca tego przepisu51.

Kwestią sporną pozostaje natomiast, czy jest możliwe przyjęcie względem UFG terminu 
przedawnienia określonego w art. 4421 § 2 k.c., co jest tożsame z uznaniem, że czyn, z którego 
szkoda wynikła, stanowi zbrodnię lub występek, w sytuacji gdy szkodę spowodował nieustalo-

46 Wyrok SN z dnia 13 marca 2009 r. (II CSK 533/08, LEX nr 494009).
47 Zob. A. Szpunar, Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, 
Bydgoszcz 2000, s. 199–200; M. Safjan, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do art. 
1–44910, C.H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2011, s. 1712; P. Grudziński, Glosa do wyroku SN z dnia 19 listopada 
2009 r., IV CSK 257/09, LEX/el 2010.
48 II CR 1064/61, OSNC 1963, nr 9, poz. 211.
49 Dz. U. Nr 82, poz. 598 z późn. zm.
50 Np. wyrok SN z dnia 12 kwietnia 1990 r. (III CRN 108/90, LEX nr 9024).
51 A. Zieliński, (w:) A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2008, 
s. 44.
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ny kierujący pojazdem mechanicznym. Jak już wspomniano, Fundusz podnosi wówczas zarzut 
przedawnienia wynikający z terminów określonych w art. 4421 § 1 k.c., co jest uzasadniane 
niemożnością przypisania podmiotowych znamion przestępstwa osobie, która nie została kon-
kretnie wskazana. 

Zdaniem autora stanowisko to jest dyskusyjne, w szczególności w świetle uchwały składu sied-
miu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1967 r.52, wpisanej do księgi zasad prawnych. 
Pełna uchwała brzmi bowiem: „Dla stwierdzenia, że roszczenie z art. 24 ust. 2 lub art. 25 ust. 2 
dekretu o p.z.e. o naprawienie szkody, której pracownik doznał w zatrudnieniu, wynikło ze zbrod-
ni lub występku i ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu (art. 442 § 2 k.c.), niezbędne jest 
ustalenie istnienia przedmiotowych i podmiotowych znamion zbrodni lub występku oznaczonych 
w prawie karnym; imienne wskazanie sprawcy przestępstwa nie jest konieczne; natomiast wystar-
cza ustalenie, że sprawcą jest organ zakładu pracy albo którykolwiek z jego pracowników bądź 
osoba, za której postępowanie zakład pracy jest odpowiedzialny w myśl art. 429 lub 430 k.c.”

 Sąd w uzasadnieniu uchwały zapadłej na tle stanu faktycznego dotyczącego wypadku w pracy 
potwierdził, że o tym, czy działanie lub zaniechanie jest zbrodnią lub występkiem, decydują prze-
pisy prawa karnego. Istnieją sytuacje, w których można przypisać winę sprawcy przestępstwa 
nawet wtedy, gdy nie został on imiennie ustalony: wystarcza wówczas stwierdzenie, że prze-
stępstwa dopuściła się osoba wchodząca w skład organu zakładu pracy lub którykolwiek z jego 
pracowników albo osoba, za której postępowanie zakład pracy jest odpowiedzialny w myśl art. 
429 lub 430 k.c. Można np. przypisać podmiotowe znamiona przestępstwa, czyli stwierdzić winę 
sprawcy, jeżeli sąd cywilny prawidłowo ustalił, że niezidentyfikowana osoba z kierownictwa lub 
nadzoru zakładu pracy naruszyła przepisy bhp. Sąd cywilny dokonuje ustaleń i oceny w celu roz-
strzygnięcia sprawy cywilnej, a nie dla zastosowania konsekwencji natury karnej. Nie musi więc 
w procesie o odszkodowanie wskazać imiennie, kto dopuścił się przestępstwa, może jednak po-
przestać na ustaleniu, że szkoda wynikła z przestępstwa, które jest objęte odpowiedzialnością 
odszkodowawczą pozwanego zakładu pracy, mimo że sprawcy tego przestępstwa nie można 
zidentyfikować i pozostaje on imiennie nieujawniony. Istnieją przecież przestępstwa, których 
sprawcy pozostają niewykryci. W omawianej zaś sytuacji sprawca przestępstwa i wynikłej zeń 
szkody wchodzi do ściśle oznaczonej grupy osób i chociaż nie można imiennie go wskazać, to 
jednak zakład pracy jest majątkowo odpowiedzialny za każdą z tych osób. Sprawca jest więc 
wykryty w drodze domniemania faktycznego (art. 231 k.p.c.) w sposób, który wystarcza do przy-
jęcia w odniesieniu do roszczeń przeciwko zakładowi pracy dłuższego terminu przedawnienia, 
jeżeli ustalone okoliczności uzasadniają ocenę, że którakolwiek z wyżej oznaczonej grupy osób 
jest sprawcą przestępstwa, z którego wynikła szkoda. 

Istotna część orzecznictwa podąża za kierunkiem wyznaczonym przez zasadę prawną z dnia 
21 listopada 1967 r. Sąd Najwyższy stanął zatem na stanowisku, iż trudności we wskazaniu 
konkretnych osób spośród personelu kierowniczego pracodawcy odpowiedzialnych za stan bez-
pieczeństwa, których zaniedbania doprowadziły do ciężkiego wypadku przy pracy powódki, nie 
przekreślają procesowych możliwości ustalenia w postępowaniu cywilnym istnienia przedmio-
towych i podmiotowych znamion przestępstwa przeciwko prawom pracownika. Dla dokonania 
tych ustaleń w postępowaniu cywilnym nie jest przy tym konieczne imienne wskazanie sprawcy 
lub sprawców przestępstwa (to należy do postępowania karnego), ale wystarcza ustalenie, że 
jego sprawcą (sprawcami) jest organ pozwanego pracodawcy lub pracownicy nadzoru53. Podob-

52 III PZP 34/67, OSNCP 1968, nr 6, poz. 94.
53 Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2002 r. (II UKN 797/00, OSNP 2003, nr 22, poz. 548).
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nie brak ustalenia bezpośredniego sprawcy nie może decydować o uznaniu, że szkoda (kalectwo 
jednego z pracowników) nie została wyrządzona przestępstwem, ani pozbawiać powoda, przy 
pozytywnym ustaleniu, że zdarzenie to nosi cechy zbrodni lub występku, możliwości dochodze-
nia odszkodowania w warunkach art. 442 § 2 k.c.54

Sąd Najwyższy podkreślił ponadto, że aktualność zachowuje uchwała składu siedmiu sędziów 
z dnia 21 listopada 1967 r. przewidująca możliwość uznania przez sąd cywilny (sąd pracy) czy-
nu sprawcy szkody za przestępstwo, mimo że nie został on przez sąd karny uznany za winnego 
popełnienia przestępstwa. Sąd w takiej sytuacji samodzielnie ocenia, czy zachowanie sprawcy 
szkody (choćby nieustalonego) stanowiło przestępstwo, jeżeli jest to potrzebne do rozstrzygnię-
cia w sprawie cywilnej kwestii zasadności zarzutu przedawnienia roszczenia55. 

Również niektórzy komentatorzy przyjmują, że w wypadku odpowiedzialności za czyn cudzy 
wystarczy, jak się zdaje, ustalenie przedmiotowych znamion występku lub zbrodni, choćby na-
wet sprawca nie został imiennie wskazany56.

W odmiennym kierunku idzie natomiast wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2000 r.57, 
w którym przyznano, że sąd w procesie cywilnym władny jest samodzielnie ustalić fakt popeł-
nienia przestępstwa jako przesłanki zastosowania dłuższego terminu przedawnienia roszczenia 
o naprawienie szkody (art. 442 § 2 k.c.), jednak ustalenia te muszą być dokonywane z uwzględ-
nieniem reguł prawa karnego. Podstawowymi zaś zasadami są m.in. wykazanie winy sprawcy 
przestępstwa oraz rozstrzyganie wątpliwości na korzyść oskarżonego. Oznacza to, że dla przyję-
cia, iż zostało popełnione przestępstwo określone w art. 156 § 2 k.k. niezbędne byłoby wskazanie 
osoby lub osób, które w wyniku swojego zawinionego zachowania się doprowadziły do zarażenia 
powoda wirusem żółtaczki typu B. Nie jest możliwe, jako sprzeczne z podstawowymi zasadami 
prawa karnego, przyjęcie, że przestępstwo popełnione zostało przez bliżej nieokreśloną gru-
pę osób. Nieporozumieniem, zdaniem Sądu Najwyższego, jest odwołanie się do koncepcji winy 
anonimowej. Koncepcja ta, poddawana zresztą krytyce także na gruncie stosunków odszkodo-
wawczych, jest całkowicie nie do przyjęcia w odniesieniu do faktu popełnienia przestępstwa. 
Sąd wskazał ponadto, że nie została wykazana w sposób jednoznaczny okoliczność zarażenia 
powoda w czasie pobytu w szpitalu, a jedynie znaczny stopień prawdopodobieństwa. W takiej 
sytuacji występują wątpliwości, które powinny być tłumaczone „na korzyść oskarżonego”. Jeśli 
uwzględnić okoliczności związane z ustaleniem popełnienia przestępstwa w procesie cywilnym, 
oznacza to, że niemożliwe jest uznanie, iż popełniony został czyn zagrożony sankcją karną. Sąd 
Najwyższy w cytowanym wyroku nie odniósł się natomiast w ogóle do uchwały z dnia 21 listo-
pada 1967 r., jak też do innych orzeczeń wydanych na tle zbliżonych stanów faktycznych. Tym 
samym nie wiadomo, czy świadomie odstąpił od wskazanej zasady prawnej, która była w dal-
szym ciągu wiążąca w dacie orzekania58. 

54  Wyrok SN z dnia 27 października 2005 r. (V CSK 107/10, LEX nr 677913). 
55  Wyrok SN z dnia 5 maja 2009 r. (I PK 13/09, OSNP 2011, nr 1–2, poz. 4).
56  M. Safjan, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2002, 
s. 1012.
57  I CKN 208/98, niepubl.
58  Zasady prawne wiążą wszystkie składy Sądu Najwyższego, jeżeli zaś jakikolwiek skład zamierza odstąpić od 
zasady prawnej, może to odbyć się wyłącznie w trybie określonym w art. 62 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. 
o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z późn. zm.), a w poprzednim stanie prawnym – w art. 22 ustawy 
z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 1990 r., Nr 26, poz. 153 z późn. zm.), tzn. poprzez przed-
stawienie powstałego zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia pełnemu składowi izby, względnie połączonym 
izbom albo pełnemu składowi Sądu Najwyższego. Zasady prawne nie wiążą natomiast sądów powszechnych, 
jednakże praktyka dowodzi, iż te są na ogół honorowane w ich orzecznictwie.
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Tezę omawianego orzeczenia, wskazującą, iż przyjęcie dziesięcioletniego terminu przedawnie-
nia na podstawie art. 442 § 2 k.c. wymaga ustalenia, że przestępstwo zostało popełnione przez 
konkretną osobę lub osoby, cytuje w komentarzu do tego przepisu G. Bieniek59. Można ją także 
odnaleźć w aktualnej judykaturze sądów powszechnych. Dla przykładu Sąd Okręgowy w Płocku 
w wyroku z dnia 15 grudnia 2010 r.60 stwierdził, że popełnienie przestępstwa wymaga ustalenia 
winy danej osoby, a nie tylko bezprawności czynu, którego się dopuściła. W szczególności osoba 
popełniająca przestępstwo musi mieć ukończone 15 lat w przypadku przestępstw określonych 
w art. 10 § 2 k.k. czy też 17 lat w pozostałych przypadkach. Jeśli sprawca nie zostanie ustalony, 
nie można wykluczyć, iż czyn zabroniony został popełniony przez osobę młodszą, która nie może 
popełnić przestępstwa. Analogicznie, nie można wykluczyć, iż sprawca działał w okolicznościach 
wyłączających odpowiedzialność karną, określonych np. w art. 31 § 1 k.k. Dlatego też ustalenie 
osoby sprawcy stanowi conditio sine qua non zastosowania dziesięcioletniego terminu przedaw-
nienia przewidzianego przez art. 442 § 2 k.c.

Warto ponadto wskazać orzeczenia Sądu Najwyższego, które akcentują, iż jakkolwiek sąd 
cywilny przy braku wyroku skazującego władny jest samodzielnie ustalić, czy szkoda wynikła 
z przestępstwa, jednakże niezbędne jest ustalenie istnienia znamion przestępstwa oznaczonych 
w prawie karnym i stosowanie kryteriów przewidzianych w przepisach prawa karnego – przede 
wszystkim kryterium winy61. O popełnieniu przestępstwa decydują bowiem bezprawność czynu 
i wina sprawcy (art. 1 § 1 i 3 k.k.)62.

Słusznie wskazuje R. Kmiecik, że zróżnicowanie instytucji prawnodowodowych w procedurze 
cywilnej i karnej pozostaje wciąż niekwestionowanym faktem63. W sprawach karnych tzw. fak-
tem głównym, subsumowanym w wyroku sądu i warunkującym pozytywne rozstrzygnięcie, jest 
fakt przestępstwa. Istnienie faktów istotnych można w procesie karnym udowodnić za pomo-
cą faktów dowodowych, czyli tzw. poszlak. O udowodnieniu faktu istotnego w postępowaniu 
karnym w oparciu o poszlaki można mówić tylko wówczas, gdy ich liczba i jakość (moc dowodo-
wa) pozwalają sędziemu na powzięcie wewnętrznego przekonania, że ustalenie faktu istotnego 
odpowiada prawdzie, zaś przekonanie to znajduje odzwierciedlenie w zebranym materiale do-
wodowym64. 

W sprawie cywilnej ustawa nie stawia sądowi tak wysokich wymagań. Sąd może bowiem na 
podstawie art. 231 k.p.c. uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnię-
cia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów, co określa się 
mianem domniemania faktycznego. Z sytuacją tego typu mamy do czynienia, gdy faktu istot-
nego dla sprawy nie można udowodnić albo przeprowadzenie odpowiedniego dowodu byłoby 
szczególnie utrudnione, zaś w odniesieniu do całokształtu sprawy i na podstawie innych faktów 
ustalonych w procesie można wyprowadzić logiczny wniosek co do jego prawdziwości. Domnie-
mania służą temu, aby strona obarczona onus probandi na podstawie art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. 
względem faktu szczególnie trudnego do udowodnienia, mogła wykazać ten fakt, dowodząc 

59 Zob. G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1, wyd. 7, LexixNexis, 
Warszawa 2007, s. 473.
60 I C 1174/10, niepubl.
61 Zob. wyrok SN z dnia 29 czerwca 1971 r. (I PR 84/71, LEX nr 6951) oraz wyrok z dnia 21 listopada 2001 r. (II UKN 
633/00, OSNP 2003, nr 17, poz. 422).
62 Wyrok SN z dnia 13 października 2004 r. (II UK 452/03, OSNP 2005, nr 7, poz. 99).
63 Zob. R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, wyd. 2, Zakamycze, Kraków 2005, s. 17. 
64 Ibidem, s. 20–21, 27–28.
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zaistnienia innej, powiązanej z nim, a łatwiejszej do udowodnienia okoliczności. Uprawdopo-
dobnienie jest więc środkiem zastępczym dowodu w znaczeniu ścisłym65.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu cywilnym nie obowiązują niektóre spośród naczelnych 
zasad i instytucji gwarancyjnych znanych z procesu karnego, w tym zasada domniemania niewin-
ności oskarżonego (art. 5 § 1 k.p.k.), zasada in dubio pro reo (art. 5 § 2 k.p.k.) oraz zasada prawa 
oskarżonego do obrony (w tym prawa do milczenia oraz nieobwiniania się). Brak więc podstaw, 
by przywoływać je jako podstawę prawną orzeczenia w sprawie cywilnej. Uprawdopodobnienie 
w rozumieniu ustalenia okoliczności bez zachowania rygorów dowodzenia ścisłego jest nie tylko 
dopuszczalne, lecz także w niektórych sytuacjach konieczne. Nie ma normatywnych przeszkód, 
aby w sprawach cywilnych uprawdopodobnienie identyfikować z prawdopodobieństwem w ro-
zumieniu logiki66.

Warto jednak wskazać, iż nawet na gruncie prawa karnego procesowego pojawia się sfor-
mułowanie „niewykrycie sprawcy przestępstwa”. Stosownie do przepisu art. 323 § 3 k.p.k., po 
uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu śledztwa prokurator, w razie istnienia pod-
staw określonych w art. 99 § 1 i art. 100 k.k. lub w art. 43 § 1 i 2 oraz art. 47 § 4 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny skarbowy67, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie prze-
padku tytułem środka zabezpieczającego. Z takim wnioskiem prokurator może wystąpić również 
w wypadku umorzenia postępowania wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa, przestępstwa 
skarbowego lub wykroczenia skarbowego, o ile przepis przewiduje orzeczenie przepadku. Zgod-
nie zaś z art. 325f § 1 k.p.k., jeżeli dane uzyskane w toku czynności, o których mowa w art. 308 
§ 1, lub prowadzonego przez okres co najmniej 5 dni dochodzenia nie stwarzają dostatecznych 
podstaw do wykrycia sprawcy w drodze dalszych czynności procesowych, można wydać posta-
nowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw. 

Rozwój życia gospodarczego i społecznego powoduje coraz częściej, w szczególności w przy-
padku szkód na osobie, brak stuprocentowej pewności co do sprawstwa szkody oraz istnienia 
związku przyczynowego. Stąd w ostatnich latach przyjmuje się coraz powszechniej, że wystarczy 
w tej mierze określona doza prawdopodobieństwa68. Zwłaszcza w procesach związanych z tzw. 
zakażeniami szpitalnymi bądź błędami lekarskimi sądy – w braku dowodu pewnego – uznają, 
iż wystarczające jest ustalenie wysokiego stopnia prawdopodobieństwa, że zakażenie lub błąd 
lekarski nastąpiły w danej placówce leczniczej. W tym stanie rzeczy rozstrzygnięcie o zasadności 
roszczeń odszkodowawczych zależy od oceny – na podstawie art. 233 § 1 k.p.c.69 – mocy dowo-
dów wskazanych przez powoda na okoliczność stwierdzenia istnienia związku przyczynowego. 
Równocześnie pozwany ma możliwość wykazywania okoliczności, których zajście obniża stopień 
prawdopodobieństwa. Dokonując oceny mocy dowodów, sąd korzysta ze swobody, opartej na 
własnym przekonaniu, które musi znajdować należyte uzasadnienie w logicznym rozumowa-
niu oraz wnioskach płynących z doświadczenia życiowego70. Obecna linia orzecznicza prowa-
dzi natomiast do wniosku, że wystarczy wykazanie znacznego prawdopodobieństwa związku 
przyczynowego między określonym działaniem (zaniechaniem) sprawcy a szkodą. Nie można 
wszak stawiać przed poszkodowanym nierealnych wymagań dowodowych. Uzupełnieniem 

65 J. Jodłowski et al., Postępowanie cywilne, wyd. 6, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 423–425.
66 R. Kmiecik, op. cit., s. 266, 270.
67 Dz. U. z 2007 r., Nr 111, poz. 765 z późn. zm.
68 Zob. np. wyrok SA w Poznaniu z dnia 23 listopada 2006 r. (I ACa 503/06, LEX nr 298565).
69 „Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego 
rozważenia zebranego materiału”.
70 Wyrok SN z dnia 6 listopada 1998 r. (III CKN 4/98, PiM 1999, nr 3, poz. 135).
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takiego podejścia jest tzw. dowód prima facie71, który zwalnia stronę ponoszącą ciężar dowo-
du od żmudnego wykazania wszystkich etapów związku przyczynowego między pierwotnym 
zdarzeniem sprawczym a szkodą, wymaga jednak wysokiego prawdopodobieństwa istnienia 
pierwszego i kolejnych zdarzeń sprawczych, pozwalających traktować je jako oczywiste72.

Celem powyższego wywodu jest wykazanie nieprawidłowości takiej interpretacji przepisów 
cywilnego prawa materialnego i procesowego, wedle której ustalenie, że szkoda wynikła ze 
zbrodni lub występku i w związku z tym do roszczenia o jej naprawienie ma zastosowanie art. 
4421 § 2 k.c., konieczne jest ustalenie osoby sprawcy i przypisanie jej winy. W przypadku gdy 
sprawca nie został zidentyfikowany, a okoliczności uzasadniają odpowiedzialność cywilną posia-
dacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego, dla ustalenia na gruncie procesu cywilnego faktu 
przestępstwa z art. 173, 177 oraz 178 (w zakresie zbiegnięcia z miejsca zdarzenia) k.k. wystarcza-
jące winno być jego uprawdopodobnienie w trybie art. 231 k.p.c. w związku z art. 233 § 1 k.p.c., 
bez imiennego wskazania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia.

Kłóci się z zasadami doświadczenia życiowego podnoszenie dużego prawdopodobieństwa, iż 
niezidentyfikowany sprawca wypadku drogowego skutkującego znacznym uszczerbkiem na zdro-
wiu lub śmiercią innej osoby, który bez zatrzymania odjechał z miejsca zdarzenia, był dzieckiem, 
osobą chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo. Doświadczenie wskazuje na coś zupełnie 
przeciwnego – osoby, które zbiegły z miejsca wypadku, czynią to, by uchronić się przed ponie-
sieniem odpowiedzialności karnej, a wiele spośród nich znajduje się w momencie zdarzenia 
w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo nie posiada wymaganych 
uprawnień. Osoby poszkodowanej przez takiego sprawcę nie można pokrzywdzić po raz kolejny, 
zakładając z góry, że dochodząc roszczeń o naprawienie szkody, będzie ona w gorszej sytuacji od 
innych poszkodowanych, którzy mieli to „szczęście”, że sprawca ich szkody nie tylko nie zbiegł, 
ale w dodatku posiada ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Nota bene sama odpowiedzialność cywilna sprawcy, w której granicach odpowiada UFG, 
mogłaby zostać zakwestionowana w sposób podobny do omówionego, tzn. przez przyjęcie, 
że sprawca mógł przecież działać w stanie wyższej konieczności (art. 424 k.c. – w przypadku 
uszkodzenia rzeczy) albo mógł mieć mniej niż trzynaście lat (art. 426 k.c.). Przedstawione zasa-
dy oceny dowodów w postępowaniu cywilnym stoją jednakże na przeszkodzie dopuszczeniu do 
tego typu sytuacji.

7. Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń przeciwko UFG
Zanim znowelizowano przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych spornym za-

gadnieniem była również kwestia przerwania biegu przedawnienia roszczeń względem 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwłaszcza w kontekście art. 123 § 1 pkt 1 k.c. 
Stosownie do treści wskazanego przepisu, bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czyn-
ność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania 
roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu 
dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Zgodnie z art. 2 § 
1 k.p.c. do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie 
należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. Sprawy cywilne nie są rozpo-
znawane w postępowaniu sądowym jedynie wówczas, gdy przepisy szczególne przekazują je do 
właściwości innych organów (art. 2 § 3 k.p.c.). 
71 M. Serwach, Odpowiedzialność cywilna w teorii i w praktyce – najnowsze tendencje i kierunki zmian, Rozpra-
wy Ubezpieczeniowe, 2009, nr 6, s. 35–36.
72 Wyrok SN z dnia 2 czerwca 2010 r. (III CSK 245/09, LEX nr 611825).
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W orzecznictwie wskazuje się, że organem powołanym do rozpoznawania spraw danego 
rodzaju nie jest Urząd Antymonopolowy73, który wszczyna postępowanie o stwierdzenie prak-
tyki monopolistycznej. Skoro bowiem roszczenie powoda ma charakter cywilnoprawny to 
rozpoznanie takiej sprawy, mającej charakter cywilny materialny (art. 1 k.p.c.), należy do są-
dów powszechnych. Urząd Antymonopolowy nie był zatem organem właściwym do rozpoznania 
przedmiotowej sprawy, także z mocy przepisu szczególnego, a jego decyzja nie miała charak-
teru prejudycjalnego74. „Innym organem” w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 1 k.c. nie jest również 
zakładowa komisja odszkodowawcza, która nie rozpoznaje, a jedynie wydaje opinie i stawia 
wnioski75. Natomiast jedynym organem kompetentnym do weryfikacji spornych roszczeń ze sto-
sunku pracy jest sąd powszechny, inspektor pracy zaś wydając nakaz wypłaty wynagrodzenia nie 
rozstrzyga o roszczeniu pracownika76.

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie można uznać za organ powołany do rozpo-
znawania spraw danego rodzaju, nie taka bowiem jest jego rola i status prawny. Fundusz bywa 
określany jako instytucja uzupełniająca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej77. Trybunał 
Konstytucyjny zdefiniował UFG jako wyposażoną w osobowość prawną jednostkę organizacyjną, 
powołaną zwłaszcza w celu gwarantowania świadczeń poszkodowanym, którzy nie nabyli upraw-
nień do świadczeń ubezpieczeniowych, z powodu niezrealizowania obowiązku ubezpieczenia78. 
Sam UFG określa siebie jako instytucję prywatną wykonującą zadania publiczne79. Analiza norm 
wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych pozwala na przyjęcie założenia, iż 
UFG jest podmiotem zobowiązanym ex lege do zaspokajania określonych roszczeń w ustalonym 
terminie, a więc dłużnikiem w stosunku do poszkodowanego lub uprawnionego80. Nie powo-
duje zaś co do zasady przerwania biegu przedawnienia wystąpienie z żądaniem do dłużnika, 
aby zaspokoił roszczenie. Tylko i wyłącznie przepisy szczególne pozwalają na przerwanie biegu 
przedawnienia przez czynność podjętą bezpośrednio wobec zobowiązanego81.

Uwzględniając powyższe, bieg przedawnienia roszczeń przeciwko UFG przerywa się na pod-
stawie art. 123 k.c. przez każdą czynność przed sądem, komornikiem sądowym82 albo sądem 
polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia 
lub zabezpieczenia roszczenia, jak również przez uznanie roszczenia przez UFG oraz przez wsz-
częcie mediacji. 

Jednym ze wspomnianych przepisów szczególnych jest natomiast art. 819 § 4 k.c., zgodnie 
z którym bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się tak-
że przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego 
ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający 

73 Obecnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
74 Wyrok SN z dnia 9 października 1998 r. (III CKN 641/97, OSNC 1999, nr 3, poz. 61).
75 Wyrok SN z dnia 26 listopada 1969 r. (II PR 486/69, OSNC 1970, nr 9, poz. 157).
76 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2010 r. (II SA/Bd 10/10, LEX nr 605152).
77 Uchwała SN z dnia 6 września 1994 r. (III CZP 104/94, OSNC 1995, nr 2, poz. 25).
78 Wyrok TK z dnia 18 kwietnia 2000 r. (K 23/99, OTK 2000, nr 3, poz. 89).
79 Zob. Raport roczny Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2009 rok, http://www.ufg.pl/document-
s/10156/10561/Raport+Roczny+za+2009+rok.pdf, s. 19.
80 Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych „Fundusz jest obowiązany zaspokoić rosz-
czenie, o którym mowa w art. 98 ust. 1, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu 
ubezpieczeń lub syndyka upadłości”.
81 P. Machnikowski, (w:) Gniewek (red.), op. cit., s. 282.
82 Zob. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r., nr 231, 
poz. 1376). 
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roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub od-
mowie świadczenia. Brzmienie omawianego przepisu expressis verbis wskazuje wyłącznie na 
„ubezpieczyciela” i „zdarzenie objęte ubezpieczeniem”.

Niemożność zastosowania w poprzednim stanie prawnym do roszczeń względem UFG instytu-
cji przerwania biegu przedawnienia przez zgłoszenie Funduszowi danego zdarzenia stawiałaby 
poszkodowanych na skutek wypadków wyrządzonych przez nieznanych lub nieubezpieczonych 
sprawców w zdecydowanie gorszym położeniu niż osoby, które dysponują możliwością żąda-
nia naprawienia szkody przez zakład ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC. Z punktu widzenia 
podstawowych założeń aksjologicznych systemu kompensacji szkód wyrządzonych w związku 
z ruchem pojazdu mechanicznego oraz posiadaniem gospodarstwa rolnego sytuacja taka nie 
jest możliwa do zaakceptowania. Wydaje się więc, iż jedynym słusznym rozwiązaniem w tym 
wypadku jest zastosowanie argumentacji analogia legis polegającej na odpowiednim stosowa-
niu art. 819 § 4 k.c. do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego83. Warto przypomnieć, 
że Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 października 1995 r. stwierdził, że zawarta w ustawie 
regulacja kwestii cywilnoprawnych działalności UFG nie może być uznana za wyczerpującą, co 
powoduje konieczność sięgania poza tę ustawę, przede wszystkim zaś do kodeksu cywilnego84. 

Na możliwość zastosowania przedstawionego kierunku wykładni wskazuje także wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 sierpnia 1994 r.85, wydany na gruncie obowiązywania 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe 
w związku z ruchem tych pojazdów86, które nie zakreślało żadnych terminów przewidzianych na 
spełnienie roszczenia przez UFG. Sąd podkreślił, że skoro brak jest odrębnej regulacji prawnej co 
do terminu spełnienia świadczeń odszkodowawczych przez UFG, to zastosowanie ma art. 817 § 
1 k.c. odnoszący się do ubezpieczyciela. Poszkodowany nie może bowiem znaleźć się w gorszej 
sytuacji tylko dlatego, że sprawca szkody nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W konsekwencji negatywnie należy ocenić przywołaną praktykę Funduszu, który uznał, że 
zgłoszenie roszczenia przez poszkodowanego lub uprawnionego przerywa bieg przedawnienia, 
o ile jest ono należycie sprecyzowane i zawiera przytoczenie faktów, które uzasadniałyby żąda-
nie odszkodowania (w związku z treścią art. 6 k.c.). Zastosowanie na zasadzie analogii przepisu 
art. 819 § 4 k.c. powoduje, że bieg przedawnienia roszczenia przeciwko UFG przerywa się nie 
tylko przez zgłoszenie tego roszczenia, lecz także przez zgłoszenie zdarzenia podlegającego obo-
wiązkowi odszkodowawczemu Funduszu. 

Omawiane zagadnienie przestało natomiast być sporne pod rządami znowelizowanej usta-
wy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a to dzięki dodaniu art. 109a ust. 2. Obecnie nie budzi 
już wątpliwości, że bieg terminu przedawnienia przerywa się także przez zgłoszenie Funduszo-
wi tego roszczenia, po czym rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie 
otrzymał na piśmie oświadczenie Funduszu o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

8. Podniesienie zarzutu przedawnienia a zasady współżycia społecznego
Nie budzi wątpliwości, iż bezwzględne stosowanie przepisów o przedawnieniu może prowadzić 

do rezultatów, które nie dają się pogodzić z elementarnym poczuciem sprawiedliwości87. Dlatego 

83 Tak samo: A. Raczyński, op. cit., s. 232–233.
84 III CZP 98/95, OSNC 1995, nr 12, poz. 169.
85 I ACr 164/94, OSP 1995, nr 4, poz. 99.
86 Dz. U. Nr 89, poz. 527.
87 B. Kordasiewicz, op. cit., s. 567.
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też w aktualnie obowiązującym stanie prawnym przysługujący dłużnikowi zarzut przedawnie-
nia podlega ocenie sądu, dokonywanej w oparciu o art. 5 k.c., przez pryzmat zasad współżycia 
społecznego. Klauzula zasad współżycia może być stosowana do wszelkich praw podmiotowych, 
a więc również do zarzutu przedawnienia, w tym także podniesionego przez Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny. 

Warto wskazać, iż ocena dokonywana na podstawie art. 5 k.c. może mieć zastosowanie niezależ-
nie od długości terminu przedawnienia danego roszczenia88. Sprzeczność z zasadami współżycia 
społecznego nie musi być zawiniona przez stronę i może istnieć nawet w razie subiektywnie 
nienagannego jej zachowania się w okresie poprzedzającym wystąpienie tej sprzeczności89. Sąd 
uwzględnia nadużycie prawa podmiotowego z urzędu, choć oczywiście ciężar dowodu w tym 
zakresie spoczywa na tym, kto naruszenie takowe zarzuca. Jednakże w myśl utrwalonego 
orzecznictwa Sądu Najwyższego zasady współżycia społecznego powinny być traktowane jako 
immanentny czynnik wszelkiego zachowania, a treść art. 5 k.c. nie daje podstaw do czynienia 
jakichkolwiek wyłączeń w zakresie stosowania normy w nim zawartej, która powinna być wzięta 
pod uwagę przy rozstrzygnięciu każdej sprawy90.

Przy ocenie, czy zarzut przedawnienia stanowi nadużycie prawa, rozstrzygające znaczenie 
mają okoliczności konkretnej sprawy, zachodzące po stronie poszkodowanego oraz osoby zo-
bowiązanej do naprawienia szkody91. W judykaturze powszechnie przyjmuje się, iż dla oceny 
zarzutu przedawnienia pod kątem zgodności z zasadami współżycia społecznego znaczenie ma 
rozmiar opóźnienia w wytoczeniu powództwa92. Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę przez 
sądy jest sytuacja wierzyciela. Do okoliczności, które uzasadniają odmowę uwzględnienia zarzu-
tu przedawnienia, zaliczono m.in. trwały i znaczny uszczerbek na zdrowiu93, niezwykle dolegliwy 
dla powoda charakter następstw wypadku94, czy też podeszły wiek wierzyciela95.

Sąd Najwyższy podkreślał wielokrotnie, że dla oceny, czy podniesiony zarzut przedawnienia nie 
nosi znamion nadużycia prawa, konieczne jest rozważenie charakteru dochodzonego roszcze-
nia, przyczyn opóźnienia i jego nienadmierności96. Szczególny charakter ma zwłaszcza roszczenie 
o zadośćuczynienie z powodu wywołania rozstroju zdrowia97. Zdaniem Sądu Najwyższego na tle 
instytucji przedawnienia szczególnie uzasadnione jest stosowanie art. 5 k.c. łącznie z przepisami 
o czynach niedozwolonych. Konieczne jest zwłaszcza badanie zarzutu przedawnienia roszcze-
nia poszkodowanego pod kątem zgodności z zasadami współżycia społecznego, w tym również 
z punktu widzenia sytuacji życiowej, w jakiej znalazł się powód po wypadku i rzeczywistych przy-
czyn, które spowodowały opóźnienie wniesienia pozwu. Jak podkreślono, wśród przyczyn tych 
nie bez znaczenia jest niejasny stan prawny98.

Poczynione uwagi można bezpośrednio odnieść do sytuacji, w których zarzut przedawnie-
nia roszczeń został podniesiony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Gros roszczeń 

88 A. Szpunar, Uwagi o nadużyciu prawa w dziedzinie przedawnienia, Rejent, 2001, nr 9, s. 27.
89 Wyrok SN z dnia 17 września 1971 r. (III PRN 77/71, OSNPG 1972, nr 7, poz. 41). 
90 Uchwała SN z dnia 20 kwietnia 1962 r. (IV Co 9/62, OSN 1963, nr 1, poz. 7).
91 Wyrok SN z dnia 11 maja 2007 r. (I CSK 48/07, LEX nr 445215).
92 Np. wyrok SN z dnia 16 lipca 2003 r. (V CK 24/02, OSNC 2004, nr 10, poz. 157).
93 Por. wyrok SN z dnia 15 lipca 1999 r. (II UKN 44/99, OSNP 2000, nr 21, poz. 798).
94 Wyrok SN z dnia 17 marca 1998 r. (II UKN 556/97, OSNP 1999, nr 5, poz. 183).
95 Wyrok SA w Poznaniu z dnia 24 lutego 2004 r. (II AKa 68/00, Wokanda 2001, nr 4, poz. 49). 
96 Np. wyrok SN z dnia 19 grudnia 1973 r. (III CRN, 909/73, PUG 1974, nr 10) oraz wyrok SN z dnia 13 listopada 
1997 r. (I CKN 323/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 79).
97 Wyrok SN z dnia 2 kwietnia 2003 r. (I CKN 204/01, LEX nr 78814).
98 Wyrok SN z dnia 6 marca 1996 r. (II PRN 3/96, OSNP 1996, nr 18, poz. 264).
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zgłaszanych do tego podmiotu dotyczy szkód na osobie, w tym również bardzo poważnych, któ-
rych skutkiem jest znaczny uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć osoby poszkodowanej. Nic zatem 
nie stoi na przeszkodzie, by w sprawach tego typu zarzut zgłoszony przez UFG spotykał się ze 
wskazaniem przez osobę występującą z roszczeniem, iż w danych okolicznościach zarzut ów 
jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Szczególne znaczenie może mieć zwłaszcza 
argument związany z niejasnym stanem prawnym w odniesieniu do terminów przedawnienia 
roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Tytułem przykładu: na tle 
brzmienia art. 4421 § 1 k.c. wielu poszkodowanych jest przekonanych, że w razie gdy szkoda zo-
stała wyrządzona przez nieznanego sprawcę, wówczas roszczenie względem UFG co do zasady 
ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące 
szkodę, jako że „osoba obowiązana do naprawienia szkody” pozostaje nieznana, co powoduje, 
że zastosowania nie ma termin trzyletni. Podobnie rzecz ma się z terminem dwudziestoletnim, 
często bowiem w ocenie poszkodowanych może on mieć zastosowanie do wypadków, w których 
doszło do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego powyżej 7 dni, 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci.

Można wyrazić rozczarowanie, iż praktyka stosowana dotychczas przez UFG nie uwzględnia 
zbadania przed podniesieniem zarzutu przedawnienia, czy w danych okolicznościach zarzut ten 
nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Wydaje się bowiem, że szczególna gwa-
rancyjna i ochronna rola UFG wobec poszkodowanych (zwłaszcza w odniesieniu do szkód na 
osobie) powinna także i w tej mierze dominować nad – skądinąd z wielu względów zrozumiałą 
– chęcią minimalizacji liczby i wysokości wypłacanych odszkodowań. 

9. Nowelizacja przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
Uwzględniając poczynione uwagi, stwierdzić należy, iż obecna praktyka UFG w kwestii upły-

wu terminów przedawnienia, szczególnie w kontekście niejednolitej linii orzeczniczej sądów, 
powoduje, że osoby poszkodowane przez niezidentyfikowanych sprawców pozostają w gorszej 
sytuacji prawnej, niż ci, którzy mogą z roszczeniem o naprawienie szkody wystąpić przeciwko 
ubezpieczycielowi zidentyfikowanego sprawcy. Mając to również na uwadze, Rzecznik Ubezpie-
czonych włączył się aktywnie do toczących się prac parlamentarnych nad rządowym projektem 
ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz niektórych innych 
ustaw99. Rzecznik, korzystając ze swoich uprawnień w zakresie opiniowania projektów aktów 
prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń, zgłosił uwagi i propozycje do 
projektu, wychodząc z założenia, iż warto w ustawie wskazać expressis verbis terminy przedaw-
nienia roszczeń względem UFG oraz przypadki przerwania ich biegu, na zasadach, które polepszą 
sytuację poszkodowanych przez niezidentyfikowanych i nieubezpieczonych sprawców. 

Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych w tej kwestii przewidywała, że roszczenie poszkodowa-
nego do Funduszu (o którym mowa w art. 98 ust. 1 i 1a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych) 
przedawniałoby się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach 
kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, z za-
strzeżeniem, że w przypadku szkody na osobie wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających 
odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem me-
chanicznym, a nie ustalono ich tożsamości, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika 
zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 
dni, roszczenie o świadczenie do Funduszu ulegałoby przedawnieniu z upływem lat dwudziestu 

99 Druk sejmowy nr 3960 (Sejm VI kadencji).
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od dnia wyrządzenia szkody. Rzecznik zaproponował również, aby w stosunku do UFG zastoso-
wanie miała instytucja przerwania biegu przedawnienia z art. 819 § 4 k.c.100

Uchwalona w dniu 15 lipca 2011 r. nowelizacja przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych dodała w omawianym zakresie art. 109a. Przepis ten wskazuje ogólnie, że roszczenia 
poszkodowanego do Funduszu, o których mowa w art. 98 ust. 1 i 1a, przedawniają się z upływem 
terminu przewidzianego dla tych roszczeń w przepisach kodeksu cywilnego o odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym. Nie znalazła natomiast aprobaty u ustawodawcy 
– co należy przyjąć z żalem – propozycja, by roszczenia odszkodowawcze wynikające ze zdarzeń, 
które wypełniają znamiona przestępstwa w zakresie strony przedmiotowej, lecz nie ustalo-
no tożsamości sprawcy, podlegały terminowi przedawnienia wynoszącemu dwadzieścia lat. 
Uregulowana została z kolei w sposób wyraźny kwestia przerwania biegu przedawnienia rosz-
czenia przez zgłoszenie go UFG. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym 
zgłaszający roszczenie otrzymał na piśmie oświadczenie Funduszu o przyznaniu lub odmowie 
przyznania świadczenia. Co istotne, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej postępo-
wania dotyczące roszczeń odszkodowawczych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia 
w życie nowelizacji toczą się według przepisów dotychczasowych.

Mgr Tomasz Młynarski, aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie

Summary of the ar� cle

Limitations of claims against Insurance Guarantee Fund

The following article concerns an issue of limitation of claims against Insurance Guarantee 
Found. Author in his work describes the previous practices of that institution and analyses the 
legal changes introduced in the former years which have not eliminated all the doubts so far.

Interpretation issues are mostly connected with establishing legal basis for the scope of limi-
tation of claims against Insurance Guarantee Found and indicating situations in which limitation 
period shall be discontinued. In addition, possibility to evaluate limitation on the basis of Article 
5 of the Civil Code from the point of view of a social relation was also analyzed.

Serious controversy is evoked by the possibility to introduce 20–years limitation period against 
the Insurance Guarantee Found, applicable to damages cause by a criminal act. The question is 
whether the longer limitation period should be considered admissible in case personal injury is 
caused by an unknown perpetrator. The judgements of the Polish Supreme Court are a starting 
point for the author’s discussion concerning this topic.

100 A. Dąbrowska, Wybrane uwagi Rzecznika Ubezpieczonych zgłoszone do rządowego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3960), 
Monitor Ubezpieczeniowy, 2011, nr 45, s. 17–18.
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Dorota Leśniak

Wymogi stawiane członkom zarządu i rady nadzorczej krajowego 
zakładu ubezpieczeń jako warunek uzyskania zezwolenia na 
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej

Uwagi wstępne
Wykonywanie przez zakłady ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej koncentrującej się 

na gospodarowaniu powierzonymi środkami pieniężnymi i wypłacaniu należnych świadczeń 
w sytuacji zaistnienia objętego umową ubezpieczenia zdarzenia ze względu na powszechność 
zawierania umów ubezpieczenia stanowi podstawę działań reglamentacyjnych i nadzorczych ze 
strony państwa. Służą one ochronie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych 
lub uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia. Kluczowe znaczenie dla prawidłowości i stabil-
ności funkcjonowania zakładów ubezpieczeń, będących podmiotami zaufania publicznego, ma 
właściwe zarządzanie procesami w nich zachodzącymi. Istotnym jest, aby decyzje podejmowane 
były przez osoby posiadające odpowiednie cechy i kwalifikacje. 

Na kształt rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę polskiego, określających predyspozycje, 
wiedzę i doświadczenie osób piastujących ważne stanowiska w zakładach ubezpieczeń, mają 
wpływ regulacje wspólnotowe (unijne) oraz wnioski z analiz podejmowanych w ramach prac 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych (International Association 
of Insurance Supervisors – IAIS). W prawodawstwie wspólnotowym (unijnym) zarówno dyrekty-
wa 2002/83/WE1 w zakresie ubezpieczeń na życie, jak i dyrektywa 73/239/EWG2 (w brzmieniu 
ustalonym przez dyrektywę 92/49/EWG3) w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych 
osobowych konstytuują odpowiednio w przepisie art. 6 ust. 1 lit. e oraz w art. 8 ust. 1 lit. e 
wymóg, by zakład ubezpieczeń był zarządzany przez osoby cieszące się nieposzlakowaną opi-

1 Dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotycząca ubezpieczeń na 
życie (Dz. Urz. WE L 345 z dnia 19 grudnia 2002 r., s. 1, z poźn. zm.).
2 Pierwsza dyrektywa Rady 73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie 
ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie (Dz. Urz. WE L 228 z dnia 16 sierpnia 1973 r., s. 3, 
z poźn. zm.).
3 Dyrektywa Rady 92/49/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wyko-
nawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie 
oraz zmieniająca dyrektywy 73/239/EWG i 88/357/EWG (trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń innych niż 
ubezpieczenia na życie) (Dz. Urz. WE L 228 z dnia 11 sierpnia 1992 r., s. 1, z poźn. zm.).
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nią i mające właściwe kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe (persons of good repute with 
appropriate professional qualifications or experience). Tak sformułowane pryncypia określo-
ne są mianem zasad fit and proper (wymogi dotyczące kompetencji i reputacji). Do wymogów 
kompetencji i reputacji odnosi się wprost dyrektywa Solvency II4, która w art. 42 przesądza, że 
wszystkie osoby, które faktycznie zarządzają zakładem lub pełnią inne kluczowe funkcje, powin-
ny posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wiedzę i doświadczenie, tak aby umożliwić 
prawidłowe i ostrożne zarządzanie zakładem ubezpieczeń (kompetencje), oraz powinny być 
osobami uczciwymi i cieszącymi się nieposzlakowaną opinią (reputacja). Również w opracowa-
niach IAIS podkreśla się, że członkowie organu zarządzającego i nadzorczego krajowego zakładu 
ubezpieczeń winni posiadać przymiot odpowiedniości do pełnienia swojej funkcji (suitable to 
fulfil their respective roles). Na rzeczoną odpowiedniość składają się przede wszystkim takie 
cechy, jak kompetencja oraz uczciwość5. W krajowym ustawodawstwie kwestię tę regulują prze-
pisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej6 (zwanej dalej: u.d.u. albo 
ustawą o działalności ubezpieczeniowej), które nakładają na członków zarządu oraz rady nad-
zorczej krajowego zakładu ubezpieczeń obowiązek spełniania określonych wymogów. 

W przypadku organu zarządzającego do takich wymogów należą:
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;� 
posiadanie wyższego wykształcenia uzyskanego w Polsce lub uzyskanego w innym państwie, � 
wykształcenia będącego wykształceniem wyższym w rozumieniu właściwych przepisów tego 
państwa;
brak skazania za umyślne przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu;� 
dawanie rękojmi prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty.� 

Ponadto przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej statuują dodatkowe warunki, jakie 
obowiązani są spełniać dwaj członkowie zarządu zakładu ubezpieczeń, w tym zawsze prezes za-
rządu; warunki te obejmują:

posiadanie udowodnionej znajomości języka polskiego;� 
posiadanie doświadczenia zawodowego niezbędnego do zarządzania zakładem ubezpieczeń.� 

Przedstawione wymogi można podzielić na podstawowe, które muszą spełniać wszyscy człon-
kowie organu zarządzającego, oraz kwalifikowane, które dodatkowo determinują pełnienie 
funkcji w zarządzie przez prezesa oraz jednego z członków. Podkreślenia przy tym wymaga, że 
część kryteriów nie ma charakteru bezwzględnego, co oznacza, że dopuszczalna prawnie jest 
sytuacja, w której dana osoba będzie mogła pełnić funkcję w zarządzie krajowego zakładu 
ubezpieczeń mimo niespełnienia danego warunku. Zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami 
prawnymi walor względności odnosi się do: 

posiadania wyższego wykształcenia uzyskanego w Polsce lub uzyskanego w innym państwie, � 
wykształcenia będącego wykształceniem wyższym w rozumieniu właściwych przepisów tego 
państwa; 
posiadania udowodnionej znajomości języka polskiego. � 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowa-
nia i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II; Dz. Urz. UE L 335 z dnia 17 grud-
nia 2009 r., s. 1).
5 Więcej (w:) IAIS, Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology, 1 October 
2011, s. 34 i nast., www.iaisweb.org (por. także: IAIS, Supervisory Standard on Fit and Proper Requirements and 
Assessment for Insurers, Supervisory Standard No 10, October 2005, s. 2; IAIS, Insurance Core Principles and 
Methodology, Principles No 1, October 2003, s. 16).
6 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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Odstąpienie przez organ nadzoru od stosowania tych wymogów nie następuje automatycznie, 
lecz uwarunkowane jest ziszczeniem się okoliczności określanych przepisami ustawy o dzia-
łalności ubezpieczeniowej. W myśl art. 27 ust. 3a u.d.u. odstąpienie od wymogu posiadania 
udowodnionej znajomości języka polskiego jest możliwe, jeżeli nie jest to niezbędne ze wzglę-
dów nadzoru ostrożnościowego, biorąc w szczególności pod uwagę zakres działalności zakładu 
ubezpieczeń. Zgodnie zaś z art. 27 ust. 3b u.d.u. niestosowanie wymogu posiadania wyższego 
wykształcenia jest warunkowane uwzględnieniem w szczególności doświadczenia zawodowego 
kandydata na członka zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń.

Regulacje prawne wprowadzają także zakaz łączenia funkcji w zarządzie krajowego zakładu 
ubezpieczeń oraz w organie zarządzającym: 1) narodowego funduszu inwestycyjnego lub firmy 
zarządzającej majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego; 2) towarzystwa funduszy in-
westycyjnych; 3) podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi7 lub inną działalność w zakresie obrotu 
maklerskimi instrumentami finansowymi w rozumieniu tej ustawy; 4) powszechnego towarzy-
stwa emerytalnego; 5) banku; 6) zakładu reasekuracji.

W skład rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń może wejść osoba, która łącznie:
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;� 
nie była skazana za umyślne przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu;� 
daje rękojmię prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty.� 

Ocena spełniania przez członków organu zarządzającego oraz nadzorczego wymagań sta-
wianych przepisami prawa stanowi prerogatywę Komisji Nadzoru Finansowego (zwanej dalej: 
Komisją albo organem nadzoru). Weryfikacja przez Komisję osób mających pełnić (pełniących) 
funkcje w zarządzie lub radzie nadzorczej zakładu ubezpieczeń dokonywana jest na etapie 
oceny dopuszczalności podjęcia działalności ubezpieczeniowej, a także w toku jej wykony-
wania. Jest to odbicie idei wyrażonych zarówno na forum IAIS, jak i przez Europejski Komitet 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (Committee of European In-
surance and Occupational Pensions Supervisors – CEIOPS8), w myśl których ocena spełniania 
przez określone osoby wymagań fit and proper winna mieć miejsce jako część procesu au-
toryzacyjnego przed uzyskaniem przez dany podmiot dostępu do rynku ubezpieczeniowego 
oraz po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej9. W literaturze 
przedmiotu stosowanie – zarówno na etapie inicjalnym, jak i w toku działalności podmiotu 
– środków mających zapewnić prowadzenie tej działalności przez odpowiednie osoby określa-
ne jest funkcją licencyjną10, zaś same środki nazywane są środkami nadzoru personalnego11. 
Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że nadzór personalny nie wiąże się z bezpośrednim kie-
rowaniem, nie zastępuje kierownictwa i organów kontroli wewnętrznej w sprawowaniu ich 

7 Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
8 Od 1 stycznia 2011 r. w miejsce CEIOPS utworzono Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA).
9 IAIS, Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology, 1 October 2011, s. 37, 
www.iaisweb.org (por. także: IAIS, Supervisory Standard on Fit and Proper Requirements and Assessment for 
Insurers, Supervisory Standard No 10, October 2005, s. 5); CEIOPS, Draft Answers to the European Commission 
on the ‘second wave’ of Calls for Advice in the framework of the Solvency II project, s. 182, www.ceiops.org.
10 Zob. Z. Szpringer, Komisja Nadzoru Bankowego w systemie prawnym i bankowym, Zeszyty Prawnicze Biura 
Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, nr 2(10) IV–VI 2006, s. 237, 238.
11 R. Blicharz, Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Oficyna Wydawnicza 
Branta, Bydgoszcz, Katowice 2009, s. 213–217.
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funkcji ani nie może ingerować w autonomiczne decyzje zarządów krajowych zakładów ubez-
pieczeń12.

1. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
Proces badania odpowiedniości osób powołanych w skład zarządu zakładu ubezpieczeń, jako 

element prowadzonej przez organ nadzoru procedury w przedmiocie udzielenia zezwolenia na 
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, stanowi emanację postanowień wspomnianej 
wcześniej dyrektywy 2002/83/WE oraz dyrektywy 73/239/EWG (w brzmieniu ustalonym przez 
dyrektywę 92/49/EWG) w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, wyra-
żonych odpowiednio w art. 6 ust. 1 lit. e oraz w art. 8 ust. 1 lit. e. Zgodnie z tymi przepisami 
państwo członkowskie pochodzenia wymaga od każdego zakładu ubezpieczeń ubiegającego się 
o zezwolenie sprawnego zarządzania przez osoby cieszące się nieposzlakowaną opinią i mające 
właściwe kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe.

Prerogatywy organu nadzoru obejmujące działania poprzedzające rozpoczęcie działalności 
gospodarczej wiążą się ze sprawowaniem przezeń nadzoru prewencyjnego. Jak zauważa A. Cheł-
moński, celem jest zbadanie, czy istniejący stan faktyczny jest zgodny ze wzorcem ustalonym 
normami kształtującymi13, i rozstrzygnięcie, czy podjęcie przez przedsiębiorcę zamierzonego 
działania jest prawnie dopuszczalne, zaś końcowym rezultatem działań nadzorczych są decyzje, 
których treścią jest udzielenie albo odmowa udzielenia zezwolenia (zgody) na podjęcie przez 
przedsiębiorcę zamierzonych działań14. Do tej koncepcji nawiązuje T. Kocowski, który zwraca 
uwagę, że z formalnego punktu widzenia zapobiegawczy nadzór reglamentacyjny dokonywany 
będzie na etapie poprzedzającym podjęcie działalności (wymagającej wcześniejszego uzyska-
nia uprawnienia), kiedy podmiot zainteresowany uzyskaniem uprawnienia poddany zostanie 
procedurze sprawdzającej w zakresie spełnienia warunków niezbędnych do jego uzyskania15. 
Z przedstawionymi poglądami koresponduje stanowisko P. Wajdy, który wiąże – w odniesieniu 
do rynku finansowego – nadzór prewencyjny (wstępny) z ukierunkowaniem na dopuszczenie do 
prowadzenia działalności w jego obrębie16.

Skoro zatem sprawowanie nadzoru prewencyjnego (w którego ramach dokonywana jest 
ocena kwalifikacji przyszłych członków zarządu i rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń) jest bez-
pośrednio związane z wydaniem zezwolenia, zasadnym jest określenie istoty tego uprawnienia. 
Jego meritum stanowi dopuszczenie przedsiębiorcy do wykonywania określonej działalności go-
spodarczej po uprzednim stwierdzeniu, że przedsiębiorca spełnia określone prawem warunki 
wykonywania tej działalności. W odniesieniu do indywidualnego przypadku zezwolenie stwier-

12 H. Gronkiewicz–Waltz, R. Kaszubski, Publicznoprawna problematyka bankowości, (w:) H. Gronkiewicz–Waltz, 
M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 
2009, s. 367.
13 Normy kształtujące są to normy o charakterze ogólnym, a także w niektórych przypadkach normy indywi-
dualne, wynikające z decyzji zezwalającej, których skutkiem jest ograniczenie wolności gospodarczej jednostki 
w imię dobra publicznego, realizowanego przez podmioty władzy publicznej, i które wskazują podmiotom go-
spodarczym, jakie zachowania są pożądane (nakazy) lub niepożądane (zakazy) ze względu na interes publiczny; 
por. A. Chełmoński, Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym, (w:) A. Bor-
kowski et al., Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 517.
14 A. Chełmoński, op. cit., s. 518, 524.
15 T. Kocowski, Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Ko-
lonia Limited, Wrocław 2009, s. 340.
16 P. Wajda, Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym, C.H. Beck, Warszawa 
2009, s. 115, 259.
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dza, że nie zachodzą przeszkody w podjęciu i wykonywaniu działalności gospodarczej przez 
ubiegającego się o zezwolenie17. Wypada zauważyć, że w doktrynie prezentowany jest pogląd 
wiążący treść zezwolenia z istnieniem zakazu określonego zachowania. I tak zdaniem K. Strzycz-
kowskiego istota zezwolenia polega na uchyleniu ogólnie obowiązującego zakazu podjęcia 
i wykonywania działalności gospodarczej wobec określonego przedsiębiorcy w odniesieniu do 
określonego przez obowiązujące przepisy prawne rodzaju działalności gospodarczej, po stwier-
dzeniu przez właściwy organ administracji publicznej, że spełnione zostały wszystkie wymagane 
prawem warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej obowiązkiem uzyskania ze-
zwolenia18. Z takim rozumieniem zezwolenia koresponduje pogląd W. Kubali, który zauważa, że 
zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jest aktem zgody uprawnionego organu 
administracji publicznej, udzielonej przedsiębiorcy zainteresowanemu podjęciem i wykony-
waniem, na warunkach określonych przepisami prawa, działalności gospodarczej. Zgoda taka 
jest inkorporowana w treść rozstrzygnięcia przybierającego postać decyzji administracyjnej, 
mocą której zostaje uchylony istniejący w danej dziedzinie działalności gospodarczej zakaz jej 
wykonywania bez zezwolenia19. Również A. Błaś, definiując zezwolenie jako formę aktu admi-
nistracyjnego ustalającego uprawnienia w sferze prawa administracyjnego lub wyrażającego 
zgodę na dokonanie przedsięwzięcia lub podjęcie czynności dopuszczonej normami prawa ad-
ministracyjnego, podnosi, że nabycie uprawnienia lub zgoda ustalone w zezwoleniu następują 
zwykle w warunkach prawnie określonego zakazu pewnego zachowania się jednostki lub zakazu 
podejmowania przez jednostkę pewnych czynności20.

Wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej oznacza zatem, że zosta-
ły spełnione wszelkie wymogi przewidziane przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
determinujące podjęcie tej działalności. W celu umożliwienia organowi nadzoru dokonania oce-
ny spełnienia warunków ustawowych, w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie 
uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności, założyciele obowiązani są przedłożyć wraz 
z wnioskiem określone przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej załączniki. W odnie-
sieniu do odpowiedniości osób przewidzianych do pełnienia funkcji w zarządzie lub w radzie 
nadzorczej zakładu ubezpieczeń katalog ten obejmuje: 1) życiorysy, 2) zgody na objęcie sta-
nowisk, 3) poświadczenie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, w tym 
kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4) zaświadczenie albo 
oświadczenie21 o niekaralności, 5) oświadczenia o toczących się przeciwko nim postępowaniach 
sądowych w związku ze sprawą gospodarczą, 6) oświadczenia o uczestnictwie w organach zarzą-
dzających i nadzorujących spółek handlowych. Wszystkie przedstawione dokumenty stanowią 
podstawę dla dokonania oceny spełniania przez kandydatów na członków zarządu i rady nadzor-

17 C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa 2009, 
s. 314; C. Kosikowski, Podejmowanie działalności gospodarczej, (w:) J. Jacyszyn, C. Kosikowski, Podstawy prawa 
gospodarczego, LexisNexis, Warszawa 2001, s. 98; C. Kosikowski, Koncesje i zezwolenia na działalność gospodar-
czą, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 133.
18 K. Strzyczkowski, Publicznoprawna reglamentacja działalności gospodarczej, (w:) I. Lipowicz et al., Prawo ad-
ministracyjne. Część materialna, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 344–348; zob. także K. Strzyczkowski, Prawo 
gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 177–178.
19 W. Kubala, Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, Monitor Prawniczy, 2000, nr 7, s. 418.
20 A. Błaś, Prawne formy działania administracji publicznej, (w:) J. Boć (red.), Prawo administracyjne, wyd. 11, 
Kolonia Limited, Wrocław 2005, s. 342.
21 Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Winno 
być opatrzone klauzulą o treści określonej w art. 92 ust. 3a u.d.u., która zastępuje pouczenie organu o odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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czej ustawowych wymogów. W toku postępowania, niezależnie od przekazanych dokumentów 
i informacji, organ nadzoru może wzywać do złożenia dodatkowych wyjaśnień, celem zgroma-
dzenia materiału dowodowego umożliwiającego dokonanie oceny spełniania przez dane osoby 
wymogów ustawowych. 

O ile zdecydowaną większość przedkładanych dokumentów można wprost przyporządkować 
badaniu konkretnych normatywnych przesłanek składających się na wymóg odpowiedniości 
członków zarządu i rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń, o tyle na szczególną uwagę zasługuje 
obowiązek przedłożenia zgody na objęcie stanowiska w zarządzie lub radzie nadzorczej. Trud-
no jest bowiem odnieść ów obowiązek bezpośrednio do wymogu posiadania pełnej zdolności 
do czynności prawnych, wyższego wykształcenia, niekaralności, dawania rękojmi prowadzenia 
spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty, posiadania udowodnionej znajomości języka 
polskiego czy posiadania doświadczenia zawodowego niezbędnego do zarządzania zakładem 
ubezpieczeń. Wyrażenie zgody na powołanie ma tymczasem fundamentalne znaczenie dla 
samej skuteczności powołania danej osoby w skład zarządu czy rady nadzorczej. Jak bowiem 
podkreślił Sąd Najwyższy, sąd rejestrowy bada prawdziwość zgłoszonych danych wówczas, gdy 
ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości. Taką uzasadnioną wątpliwość – w postępowaniu 
o wpis zmiany w składzie zarządu spółki – może stanowić zarzut osoby zainteresowanej, że nie 
wyraziła zgody na powołanie jej do zarządu22. W konsekwencji więc przedłożenie zgody w po-
stępowaniu administracyjnym, które swoim zakresem obejmuje ocenę danej osoby z punktu 
widzenia możności pełnienia określonej funkcji, eliminuje ryzyko procesowania wobec podmio-
tu, który nie jest zainteresowany pełnieniem tej funkcji.

W odniesieniu do obwarowań ustanowionych wobec dokumentów przekazywanych wraz 
z wnioskiem zauważyć wypada, że dokumenty te winny być sporządzone w języku polskim lub 
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula RP. Ustawa nakłada 
jednocześnie wymóg legalizacji (przed tłumaczeniem) dokumentów urzędowych. W tym miej-
scu warto zaznaczyć, że od dnia 14 sierpnia 2005 r., tj. od wejścia w życie Konwencji znoszącej 
wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 paź-
dziernika 1961 r.23(zwanej dalej: Konwencją haską), zniesiony został obowiązek poświadczania 
autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działa osoba podpisująca dokument i – w razie 
potrzeby – tożsamości pieczęci lub stempla, którym jest on opatrzony, przez przedstawiciela dy-
plomatycznego lub urzędnika konsularnego państwa, w którym dokument ma być przedłożony. 
W praktyce oznacza to, że na polskich konsulach urzędujących w państwach sygnatariuszach 
Konwencji haskiej nie ciąży obowiązek legalizacji zagranicznych dokumentów podlegających 
przedłożeniu w RP. Jedyną czynnością, która może być wymagana, jest dołączenie apostille – 
poświadczenia wydanego przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. 

Poprawność przedstawianych organowi nadzoru dokumentów ma istotne znaczenie z punktu 
widzenia możności wydania decyzji zezwalającej na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. 
Należy zauważyć, iż podobnie jak przy mankamentach samego wniosku, również w przypadku 
dołączonych do niego dokumentów ustawodawca jednoznacznie przesądza o niemożności wy-
dania zezwolenia w sytuacji, gdy nie spełniają wymagań określonych w ustawie.

Organ nadzoru w przypadku pozytywnej kwalifikacji wniosku założycieli o wydanie zezwole-
nia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obowiązany jest wydać decyzję zezwalającą. 
O wadze oceny personalnej w procesie licencyjnym przesądza okoliczność, iż spełnienie przez 

22 Uchwała SN z dnia 10 maja 1994 r. (III CZP 63/94, LEX nr 5387).
23 Dz. U. z 2005 r., nr 112, poz. 938.
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osoby wchodzące24 w skład rady nadzorczej oraz zarządu zakładu ubezpieczeń ustawowo 
określonych warunków stanowi conditio sine qua non wydania zezwolenia na wykonywanie 
działalności ubezpieczeniowej, zaś w samym zezwoleniu określa się m.in. imiona i nazwiska osób 
przewidzianych na członków pierwszego zarządu25. Wraz z wydaniem zezwolenia na wykonywa-
nie działalności ubezpieczeniowej kończy się pierwszy etap weryfikacji osób przewidzianych na 
członków organu zarządzającego oraz nadzorczego krajowego zakładu ubezpieczeń.

2. Zgoda na powołanie dwóch członków zarządu (w tym prezesa) krajowego zakładu 
ubezpieczeń 

Zainicjowana w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zezwolenia na 
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej ocena nie kończy się z chwilą wydania rozstrzy-
gnięcia zezwalającego, lecz trwa także w trakcie prowadzenia działalności. Zgodnie bowiem 
z art. 27 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej powołanie dwóch członków zarządu, 
w tym prezesa krajowego zakładu ubezpieczeń, następuje za zgodą organu nadzoru, chyba że 
powołanie dotyczy osób, które pełniły funkcję członka zarządu w poprzedniej kadencji. Usta-
wa o działalności ubezpieczeniowej ustanawia zatem wymóg, aby w skład zarządu krajowego 
zakładu ubezpieczeń wchodził prezes powołany za zgodą organu nadzoru oraz – w przypadku 
zarządu wieloosobowego (zawsze w spółce akcyjnej oraz w towarzystwie ubezpieczeń wzajem-
nych, gdy statut przewiduje zarząd złożony z dwóch lub więcej osób) – drugi członek posiadający 
zgodę Komisji na powołanie, wydane albo w kadencji bieżącej albo w poprzedniej26. Z przepisu 
tego wynika, że nie ma konieczności uzyskiwania zgody organu nadzoru w przypadku, gdy dana 
osoba została powtórnie powołana w skład zarządu tego samego zakładu ubezpieczeń i legity-
muje się zgodą Komisji wydaną w związku z pełnieniem funkcji w poprzedniej kadencji. Przepisy 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie wskazują przy tym, jak należy interpretować pojęcie 
„poprzednia kadencja”. Może zatem powstać wątpliwość, czy sformułowanie to należy rozumieć 
jako kadencję bezpośrednio poprzedzającej tę, na którą dana osoba została powołana, czy też 
jako każdą kadencję poprzednią względem aktualnej, także inną niż bezpośrednio poprzedza-
jąca. Od wykładni określenia „poprzednia kadencja” zależy tymczasem stwierdzenie istnienia 
obowiązku uzyskania zgody na powołanie członka zarządu zakładu ubezpieczeń. Wobec braku 

24 W tym miejscu należy zwrócić uwagę na pewną niefrasobliwość ustawodawcy, który w przypadku określenia 
elementów koniecznych wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej oraz 
samego zezwolenia wymienia odpowiednio „imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków zarządu i rady 
nadzorczej” oraz „imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków pierwszego zarządu” (odpowiednio art. 
92 ust. 2 pkt 6 u.d.u. oraz art. 95 u.d.u.), zaś w przypadku wskazania przeszkód uniemożliwiających wydanie 
zezwolenia na wykonywanie działalności posługuje się sformułowaniem „w skład zarządu lub rady nadzorczej 
krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzą osoby (…)”. Zauważyć zatem można niekonsekwencję ustawodawcy, 
który w ramach przepisów reglamentujących podejmowanie działalności ubezpieczeniowej niekonsekwentnie 
posługuje się określeniami „osoby wchodzące w skład zarządu” oraz „osoby przewidziane na członków zarządu” 
(względnie rady nadzorczej). 
25 Znamienne jest, że przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie wymagają, aby w zezwoleniu wy-
mienić osoby, które mają wejść do rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń. Skoro bowiem kandydaci podlegają 
weryfikacji na etapie licencjonowania działalności ubezpieczeniowej, a ich negatywna ocena uniemożliwia wy-
danie zezwolenia, to za niezrozumiałe można uznać wskazywanie personaliów jedynie osób przewidzianych na 
członków pierwszego zarządu i pominięcie osób mających tworzyć radę nadzorczą zakładu ubezpieczeń. 
26 Zob. M. Maliszewska, Komentarz do art. 27 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, (w:) S. Rogowski (red.), 
Prawo ubezpieczeń. Ustawy z komentarzem, Poltext, Warszawa 2004, s. 49; oraz K. Malinowska, Komentarz do 
art. 27 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, M. Glicz (red.), Prawo ubezpieczeń 
gospodarczych. Komentarz, t. 1, wyd. 2, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 167.
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definicji legalnej pojęcia „poprzednia kadencja” zasadne jest odwołanie się do wykładni języ-
kowej i odnalezienie znaczenia pojęcia „poprzedni”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego 
przymiotnik „poprzedni” definiowany jest jako: „będący przedtem; wcześniejszy, dawniejszy; 
taki, który bezpośrednio poprzedza”27. Skoro więc „poprzedni” definiowany jest jako „taki, który 
bezpośrednio poprzedza”, to za uprawnioną należy uznać interpretację wiążącą „poprzednią ka-
dencję” z tą, która była bezpośrednio poprzedzającą. W konsekwencji wymóg uzyskania zgody 
organu nadzoru na powołanie nie będzie obejmował sytuacji, w której dana osoba, powołana 
na prezesa czy członka zarządu zakładu ubezpieczeń, uzyskała zgodę organu nadzoru i ponow-
nie została powołana na prezesa czy członka zarządu tego zakładu ubezpieczeń na bezpośrednio 
następną kadencję. 

Inicjatywa w przedmiocie wszczęcia postępowania o wyrażenie zgody na powołanie dwóch 
członków zarządu – w tym prezesa zarządu – należy do organu właściwego w zakresie ich po-
wołania. Wniosek o wyrażenie zgody na powołanie prezesa i drugiego członka zarządu zakładu 
ubezpieczeń inicjuje postępowanie administracyjne, którego celem jest ustalenie spełniania przez 
wskazaną osobę wymogów przewidzianych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Znamien-
nym jest fakt, iż w przypadku badania osób objętych wnioskiem przepisy ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej nie przewidują obowiązku dołączenia jakichkolwiek dokumentów i przedsta-
wienia jakichkolwiek informacji relewantnych z punktu widzenia dokonywanej oceny. Dopiero 
więc w toku prowadzonego postępowania organ nadzoru określa dokumenty niezbędne do do-
konania oceny i wzywa stronę do ich przedłożenia. Sytuacja taka może wpływać na szybkość 
i sprawność postępowania administracyjnego. Gdyby bowiem wnioskodawca jeszcze przed złoże-
niem wniosku o wyrażenie zgody na powołanie prezesa i drugiego członka zarządu wiedział, jakie 
dokumenty i informacje są niezbędne organowi nadzoru do dokonania oceny, mógłby je zgro-
madzić przed wystąpieniem z wnioskiem i wraz z nim je przekazać. W konsekwencji Komisja już 
w chwili wszczęcia postępowania dysponowałaby materiałem umożliwiającym podjęcie analizy.

Dokonana na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego pozytywna 
kwalifikacja kandydata na prezesa i drugiego członka zarządu zakładu ubezpieczeń rodzi ten 
skutek, że organ nadzoru wydaje decyzję wyrażającą zgodę na powołanie. Mamy tu zatem do 
czynienia z rozstrzygnięciem o charakterze wiązanym, bowiem organ nadzoru, stwierdzając 
spełnienie wymogów określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, obowiązany jest 
wydać zgodę na powołanie prezesa i drugiego członka zarządu zakładu ubezpieczeń. W sytuacji 
niespełnienia przez osobę objętą wnioskiem wymogów ustawowych, przewidzianych dla człon-
ków zarządu zakładu ubezpieczeń, organ nadzoru, w myśl art. 27 ust. 7 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej, może w drodze decyzji odmówić wyrażenia zgody na powołanie. Powstaje 
pytanie, czy z użycia sformułowania „organ może odmówić” wynika przyznanie organowi nad-
zoru luzu decyzyjnego co do wydania decyzji odmownej. Przede wszystkim zaznaczyć trzeba, że 
wprowadzenie wymogów wobec członków zarządu zakładu ubezpieczeń służy zapewnieniu od-
powiednich standardów co do kwalifikacji i postawy etycznej kadry zarządzającej. Zdecydowana 
większość owych standardów – tj. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, brak ska-
zania za umyślne przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, dawanie rękojmi 
prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty oraz, adresowany do przynajmniej 
dwóch członków zarządu w tym do prezesa, wymóg posiadania doświadczenia zawodowego 
niezbędnego do zarządzania zakładem ubezpieczeń – ma charakter bezwzględny. Niesprostanie 

27 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego PWN, t. L–P, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, 
s. 781.
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przez daną osobę tym warunkom wiąże się z niemożnością pełnienia funkcji w zarządzie zakła-
du ubezpieczeń. Jedynie w przypadku wymogu znajomości języka polskiego oraz posiadania 
wyższego wykształcenia dopuszcza się możliwość odstępstw. Zgodnie z art. 27 ust. 3a i 3b u.d.u. 
zastosowanie odstępstwa uwarunkowane jest: w przypadku posługiwania się językiem polskim 
brakiem niezbędności jego znajomości ze względów nadzoru ostrożnościowego, biorąc w szcze-
gólności pod uwagę zakres działalności zakładu ubezpieczeń, zaś w odniesieniu do posiadania 
wyższego wykształcenia uwzględnieniem w szczególności doświadczenia zawodowego kan-
dydata na członka zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń. Taka konstrukcja w konsekwencji 
oznacza, że niespełnienie przez osobę objętą wnioskiem wymogów ustawowych czy też nie-
możność zastosowania odstępstwa od stosowania określonych wymogów implikować będzie po 
stronie organu nadzoru obowiązek odmowy zgody na powołanie. Powyższe daje więc podstawę 
do stwierdzenia, że nie zawsze użycie sformułowania takiego jak „organ może”, które nie określa 
konkretnie obowiązku organu, oznaczać będzie brak istnienia tego obowiązku. Fundamentalne 
znaczenie ma w takich przypadkach analiza tekstu prawnego. M. Jaśkowska zauważa trafnie, 
iż zwroty mogące stanowić upoważnienie do uznania należy traktować z pewną ostrożnością, 
inne przepisy mogą bowiem wprowadzić obowiązek określonego działania. Konstruowana wte-
dy na podstawie całokształtu przepisów norma prawna nie będzie zawierała upoważnienia do 
uznania28. Analogiczny pogląd prezentowany jest także w judykaturze. Jak bowiem zauważył 
Naczelny Sąd Administracyjny29, przepis art. 27 ust. 7 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
nie stanowi o uprawnieniu organu nadzoru do odmowy wyrażenia zgody na powołanie członka 
zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń, lecz o obowiązku wydania decyzji o odmowie wyraże-
nia zgody na powołanie osoby niespełniającej wymagań określonych w art. 27 ust. 2–4 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej. Decyzja oparta o tę normę prawną jest decyzją związaną. Po-
dobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku 
z dnia 12 grudnia 2006 r.30

Z istnieniem obowiązku złożenia wniosku o wyrażenie przez Komisję zgody na powołanie 
prezesa i drugiego członka zarządu zakładu ubezpieczeń wiąże się określenie momentu, w któ-
rym powinność ta się aktualizuje. Przepis art. 27 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, 
stanowiąc, że „powołanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa krajowego zakładu ubez-
pieczeń, następuje za zgodą organu nadzoru, chyba że powołanie dotyczy osób, które pełniły 
funkcję członka zarządu w poprzedniej kadencji”, w żaden sposób nie przesądza, czy wniosek ten 
ma charakter uprzedni, czy też następczy względem aktu powołania. Takie ujęcie powoduje, że 
dopuszczalna wydaje się zarówno koncepcja opierająca się na uprzedniej względem powołania 
konieczności wystąpienia z wnioskiem, jak i koncepcja przeciwna, zasadzająca się na obowiązku 
złożenia stosownego wniosku po akcie powołania. 

Przyjmując jednakże dopuszczalność wydania przez organ nadzoru decyzji o charakterze 
uprzednim względem aktu powołania, aktualizuje się ryzyko niepowołania przez uprawniony 
organ zakładu ubezpieczeń osoby, której decyzja dotyczy, i w konsekwencji funkcjonowania w ob-
rocie prawnym takiej „niewykonanej” decyzji. W przypadku drugiego wariantu, polegającego na 
nadaniu decyzji organu nadzoru charakteru następczego względem aktu powołania, problem 
powstaje w przypadku wydania przez organ decyzji odmownej. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 8 

28 M. Jaśkowska, Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej, 
(w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa admi-
nistracyjnego, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010, s. 265, 266.
29 Por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 stycznia 2006 r. (II GSK 348/05, LEX nr 194410).
30 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 grudnia 2006 r. (VI SA/Wa 1874/06, LEX nr 307023).



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 12(1/2012) 65

ustawy o działalności ubezpieczeniowej w sytuacji odmowy udzielenia przez Komisję zgody na 
powołanie – powołanie członka zarządu nie wywołuje skutków prawnych. Rozwiązanie to nie 
budzi zastrzeżeń w przypadku takiej organizacji składu osobowego i pracy zarządu, w którym 
powstrzymywanie się przez prezesa lub drugiego członka organu zarządzającego od wykonywa-
nia zadań związanych z powołaniem (do czasu wydania rozstrzygnięcia) nie będzie przeszkodą 
w reprezentowaniu i prowadzeniu spraw zakładu ubezpieczeń. Niemniej jednak nie można wy-
kluczyć wystąpienia okoliczności odbiegających od wskazanych powyżej i stanowiących niejako 
wzorzec idealny. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie na przykład powołanie zarządu dwuoso-
bowego, gdzie organ rozpatruje dwa wnioski o wyrażenie zgody, zaś sposób reprezentacji ma 
charakter reprezentacji łącznej z jednym członkiem zarządu31.

3. Relacja zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zgody na powołanie 
dwóch członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń

W odniesieniu do działań organu nadzoru podejmowanych w zakresie weryfikacji członków 
zarządu zakładu ubezpieczeń należy zwrócić uwagę na implikację przepisów licencyjnych w za-
kresie podejmowania działalności oraz art. 27 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, 
który statuuje wymóg powołania dwóch członków zarządu, w tym prezesa zakładu ubezpieczeń, 
za zgodą organu nadzoru. Istotą problemu jest konieczność wydania – niezależnie od zezwolenia 
na wykonywanie działalności – zgody na powołanie, o której mowa w przywołanym powyżej art. 
27 ust. 5 u.d.u., oraz określenie momentu, w którym zgoda ta winna zostać wyrażona. 

Odnosząc się do pierwszego ze wskazanych zagadnień, ponownie trzeba zauważyć, iż pierw-
szym momentem, w którym następuje badanie osób mających pełnić funkcje w zarządzie 
zakładu ubezpieczeń pod względem spełniania wymogów ustawowych, jest postępowanie li-
cencyjne w przedmiocie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Negatywna 
ocena osób przewidzianych na członków zarządu zakładu ubezpieczeń uniemożliwia dopuszcze-
nie do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. A contrario, wydanie przez organ nadzoru 
zezwolenia oznacza, że osoby te zostały pozytywnie ocenione przez organ nadzoru pod kątem 
spełniania warunków przewidzianych przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ca-
łości dopełnia okoliczność, że w zezwoleniu na wykonywanie działalności określa się między 
innymi imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków pierwszego zarządu. Powstaje zatem 
pytanie, czy z faktu określenia w zezwoleniu personaliów tychże osób można wywodzić wyra-
żenie przez organ nadzoru zgody na ich powołanie. Odpowiadając na to pytanie, należy przede 
wszystkim zwrócić uwagę na zakres prowadzonych przez organ nadzoru postępowań, w których 
dokonywana jest ocena kwalifikacji członków zarządu zakładu ubezpieczeń. I tak, przedmiotem 
prowadzonego przez Komisję postępowania licencyjnego, zainicjowanego wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, jest stwierdzenie dopuszczalno-
ści podjęcia tej działalności. Z samego faktu dokonywania przez organ nadzoru w toku tego 
postępowania oceny kandydatów na członków zarządu nie sposób wywodzić, że dotyczy ono 
wyrażenia przez organ nadzoru zgody na powołanie dwóch członków zarządu, w tym preze-
sa. Wyrażenie bowiem zgody na powołanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa zakładu 

31 Częściowe rozwiązanie przedstawionego problemu proponuje K. Malinowska, której zdaniem w przypadku 
powołania członka zarządu przed wydaniem przez organ nadzoru decyzji w tej sprawie, powołanie takie na-
leżałoby uznać za czynność bezskuteczną zawieszoną, podobnie jak podjęte przez takiego członka czynności. 
W opinii autorki w przypadku podjęcia przez organ decyzji negatywnej czynności te pozostaną bezskuteczne, 
natomiast w przypadku wyrażenia zgody będą skuteczne od momentu ich podjęcia, podobnie jak samo powo-
łanie danego członka zarządu. K. Malinowska, op. cit., s. 168.
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ubezpieczeń, jest materią zupełnie innego postępowania, wszczynanego wnioskiem złożonym 
na podstawie przywołanego powyżej art. 27 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Od 
strony formalnej mamy zatem do czynienia z dwoma odrębnymi postępowaniami administra-
cyjnymi, kończącymi się wydaniem odrębnych rozstrzygnięć w oparciu o różne przepisy ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej – w odniesieniu do zezwolenia jest to art. 92 ust. 1 w związku 
z art. 95 u.d.u., natomiast w przypadku zgody na powołanie jest to art. 27 ust. 5 u.d.u. Brak jest 
zatem podstaw do utożsamiania faktu określenia w zezwoleniu imion i nazwisk osób przewidzia-
nych na członków pierwszego zarządu zakładu ubezpieczeń z wyrażeniem przez organ nadzoru 
zgody na ich powołanie.

W tym miejscu aktualizuje się druga z podniesionych wcześniej kwestii, mianowicie zagad-
nienie wzajemnej relacji momentu, w którym winny być wydane rozstrzygnięcia w przedmiocie 
zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej oraz wyrażenia zgody na powołanie 
prezesa i drugiego członka zarządu. Zasadnicze znaczenie dla analizy ma odwołanie się do isto-
ty zezwolenia oznaczającego dopuszczenie do wykonywania działalności ubezpieczeniowej po 
uprzednim stwierdzeniu spełnienia określonych przepisami prawa wymogów. Skoro więc ze-
zwolenie przesądza o tak fundamentalnej kwestii jak możliwość podjęcia działalności, to winno 
być ono wydane w pierwszej kolejności. Następnie organ winien podjąć rozstrzygnięcie, któ-
re odnosić się będzie do pozytywnej lub negatywnej weryfikacji przyszłego prezesa i drugiego 
członka zarządu poprzez wyrażenie zgody na powołanie albo odmowę. Zaistnienie natomiast 
odwrotnego stanu prowadziłoby do wątpliwej prawnie sytuacji, w której jeszcze przed uzyska-
niem zezwolenia na wykonywanie poddanej reglamentacji administracyjnoprawnej działalności, 
w obrocie prawnym funkcjonowałyby decyzje wyrażające zgodę na powołanie prezesa i drugiego 
członka zarządu mających pełnić funkcje w tymże podmiocie. Podkreślenia wymaga, że następ-
czy – względem zezwolenia – charakter decyzji wyrażającej zgodę na powołanie nie wyklucza 
ani w żaden sposób nie stanowi przeszkody do wykorzystania w toku merytorycznej oceny osób 
mających pełnić funkcje w organie zarządzającym ustaleń dokonanych na etapie rozpatrywania 
wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

4. Działania podejmowane przez organ nadzoru z urzędu
Kolejną ścieżkę oceny spełniania przez osoby powołane w skład zarządu i rady nadzorczej 

zakładu ubezpieczeń wymogów ustawowych stanowią działania podejmowane z własnej ini-
cjatywy przez organ nadzoru. Wiążą się one z koniecznością spełniania przez osoby sprawujące 
funkcję w zarządzie i radzie nadzorczej krajowego zakładu ubezpieczeń warunków ustalonych 
w art. 27 ust. 2–4, art. 28 oraz art. 29 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Podmiotowo 
obejmują one wszystkich członków rady nadzorczej krajowego zakładu ubezpieczeń oraz tych 
członków zarządu, którzy nie podlegają ocenie w toku postępowania administracyjnego wszczy-
nanego wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie członka zarządu. W toku podejmowanych 
działań organ weryfikuje spełnianie przez te osoby warunków określonych w przepisach ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej. Należy przy tym zaznaczyć, że ze swej istoty działania te nie 
zmierzają do wydania decyzji administracyjnej, wyrażającej zgodę na powołanie bądź jej od-
mawiającej. W sytuacji gdy ustalenia, dokonane na podstawie podjętych działań, prowadzą do 
stwierdzenia istnienia nieprawidłowości w omawianym zakresie, Komisja korzysta z przyznane-
go instrumentarium nadzorczego, którego celem jest usunięcie stanu niezgodnego z przepisami 
prawa (np. wydanie zalecenia, decyzji zobowiązującej do wykonania zalecenia, nałożenia na za-
kład ubezpieczeń kary pieniężnej).
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W toku przeprowadzania rzeczonego badania organ nadzoru gromadzi stosowny materiał 
dowodowy pozwalający na dokonanie oceny, który tworzą dokumenty i wyjaśnienia składane 
przez zakład ubezpieczeń lub ocenianą osobę, a także informacje pozyskane przez organ nad-
zoru w związku z wykonywaniem przyznanych kompetencji (np. uzyskane w toku postępowań 
administracyjnych prowadzonych przez organ nadzoru czy kontroli). 

Z punktu widzenia omawianych prerogatyw Komisji szczególnie istotne znaczenie należy przy-
pisać art. 27 ust. 9 u.d.u. oraz art. 28 ust. 2 u.d.u., zgodnie z którymi organ krajowego zakładu 
ubezpieczeń właściwy w sprawie powołania lub odwołania odpowiednio członków zarządu oraz 
rady nadzorczej obowiązany jest poinformować Komisję o zmianach w składzie zarządu i rady 
nadzorczej krajowego zakładu ubezpieczeń w maksymalnym terminie 7 dni od dnia podjęcia 
uchwały o powołaniu lub odwołaniu. Realizacja przez podmiot obowiązany nałożonej powinności 
umożliwia organowi nadzoru uzyskanie informacji o aktualnej obsadzie organu zarządzającego 
i nadzorczego zakładu ubezpieczeń oraz podjęcie działań mających na celu weryfikację pod ką-
tem spełniania wymogów ustawowych osób powołanych w skład tych organów. W literaturze 
przedmiotu trafnie zwraca się uwagę, że ustanowienie obowiązku poinformowania eliminuje 
iluzoryczność nadzoru personalnego32.

Podkreślić przy tym należy, że poinformowania na podstawie art. 27 ust. 9 u.d.u. nie można 
utożsamiać z wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 27 ust. 5 tejże ustawy, tj. wystąpie-
niem właściwego organu zakładu ubezpieczeń z wnioskiem o wyrażenie przez Komisję zgody 
na powołanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa. Czym innym jest bowiem spełnienie 
wymogu informacyjnego, czym innym zaś złożenie żądania uruchamiającego postępowanie 
administracyjne, którego celem jest wydanie rozstrzygnięcia wyrażającego zgodę lub odma-
wiającego wyrażenia zgody na powołanie. Są to dwie odrębne powinności, co w szczególności 
oznacza, że samo poinformowanie o zmianach na podstawie art. 27 ust. 9 u.d.u. nie konsumuje 
wystąpienia do organu nadzoru o wyrażenie zgody na powołanie zgodnie z art. 27 ust. 5 u.d.u. 
Zważywszy zatem na treść przywołanego art. 27 ust. 9 u.d.u. oraz na przedstawioną powyżej 
analizę, nie można zgodzić się z poglądem ograniczającym zakres obowiązku informacyjnego 
do członków zarządu, których powołanie wymaga zgody organu33. Podkreślić bowiem trzeba, 
że po pierwsze, obowiązek informacyjny aktualizuje się w każdym przypadku zaistnienia zmiany 
w składzie zarządu, a po wtóre, jest powinnością kategorialnie odmienną od wystąpienia do 
organu nadzoru o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków zarządu zakładu ubezpie-
czeń, w tym prezesa. Warto przy tym nadmienić, że brak jest przeszkód dla spełnienia obydwu 
obowiązków w jednym piśmie, w szczególności wobec tożsamości podmiotu uprawnionego do 
powoływania i odwoływania członków zarządu. 

We wcześniejszej części analizy zwrócono uwagę na aktualizującą się z mocy prawa sankcję 
braku wywoływania skutków prawnych powołania w przypadku odmowy wyrażenia zgody na 
powołanie członka zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń. W tym miejscu podkreślenia wy-

32 R. Blicharz, op. cit., s. 215, 216.
33 Pogląd ten stanowi, że w przypadku co najmniej trzyosobowego zarządu zakładu ubezpieczeń organ nadzoru 
może nie być poinformowany o pozostałych członkach zarządu, na których powołanie zgoda nie jest wymagana. 
M. P. Ilnicki, Komentarz do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, (w:) K. Czerwińska, M.P. Ilnicki, W.J. Kowal-
ski, Nowe prawo ubezpieczeniowe. Komentarz, Twigger, Warszawa 2003, s. 47; teza ta została sformułowana 
pod rządami regulacji ustawowej statuującej minimalny trzyosobowy skład zarządu zakładu ubezpieczeń dzia-
łającego w formie spółki akcyjnej i wymagającej wyrażenia przez organ nadzoru zgody na powołanie dwóch 
członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń, w tym prezesa, co pozostaje bez wpływu na wątpliwości, 
jakie budzi prezentowane tam stanowisko.
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maga, że sankcja ta dotyczy tylko tych osób (prezesa i drugiego członka zarządu), w stosunku 
do których organ prowadził postępowanie administracyjne w związku ze złożeniem wniosku 
o wyrażenie zgody na podstawie art. 27 ust. 5 u.d.u. Nie obejmuje ona tych członków zarządu, 
których powołanie nie wymaga zgody organu nadzoru. Oznacza to w konsekwencji, że nawet 
w przypadku negatywnej kwalifikacji co do spełniania przez te osoby kryteriów ustawowych nie 
będziemy mieli do czynienia z bezskutecznością ich powołania. Ustawa różnicuje zatem skutki 
prawne stwierdzenia przez organ niespełniania wymogów ustawowych w zależności od trybu 
weryfikacji. Powyższe daje asumpt do konkluzji, że czynności podejmowane przez członka za-
rządu niespełniającego wymogów przewidzianych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej 
mogą być skuteczne bądź nie w zależności od tego, czy objęty był postępowaniem administra-
cyjnym wszczętym wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie, złożonym na podstawie art. 27 
ust. 5 u.d.u.

Uwagi końcowe
Poczyniona analiza prowadzi do konstatacji, że weryfikacja osób mających pełnić bądź peł-

niących funkcje w zarządzie i radzie nadzorczej krajowego zakładu ubezpieczeń poddana jest 
szczegółowemu reżimowi prawnemu, dywersyfikującemu tryby tej oceny.

Weryfikacja dokonywana jest zarówno na etapie postępowania w przedmiocie wydania ze-
zwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, jak i w toku prowadzonej działalności. 
Niezależnie od tych momentów weryfikacji, ustawodawca przewiduje dwa tryby, w jakich organ 
nadzoru podejmuje działania w omawianym zakresie. Pierwszy związany jest z koniecznością 
przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zgody na powołanie 
dwóch członków zarządu (w tym prezesa) krajowego zakładu ubezpieczeń. Drugi zaś stanowią 
działania podejmowane przez organ nadzoru z urzędu, nakierowane na członków rady nad-
zorczej i tych członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń, którzy nie są weryfikowani 
w pierwszym z wymienionych trybów, które to działania ze swej istoty nie zmierzają do wydania 
rozstrzygnięcia wyrażającego zgodę bądź jej odmawiającego. 

Szczegółowa analiza konstrukcji obu trybów wykazuje, że w omawianym obszarze występują 
zagadnienia, które nie sprzyjają klarowności obowiązujących de lege lata rozwiązań. 

W odniesieniu do postępowań administracyjnych prowadzonych w przedmiocie wyrażenia 
zgody na powołanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa, krajowego zakładu ubezpieczeń 
wątpliwości czy zastrzeżenia rodzą się przede wszystkim wobec: 1) braku formalnego wymogu 
przedkładania dokumentów niezbędnych do dokonania oceny oraz braku katalogu takich do-
kumentów, czy nawet odwołania się do odpowiedniego stosowania w tym zakresie przepisów 
ustanowionych na potrzeby postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia na wykonywanie 
działalności ubezpieczeniowej; 2) nieprecyzyjnego określenia warunku determinującego niesto-
sowanie wymogu złożenia wniosku o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków zarządu 
(sformułowanie „poprzednia kadencja”); 3) niejasności co do uprzedniego bądź następczego 
względem powołania charakteru składanego do organu nadzoru wniosku; 4) skutków prawnych 
czynności podejmowanych przez członka zarządu w przypadku odmowy wyrażenia zgody na 
jego powołanie.

W kontekście działań Komisji podejmowanych z urzędu po akcie powołania, obejmujących 
podmiotowo członków rady nadzorczej i tych członków zarządu, którzy nie są poddani weryfi-
kacji w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie, zwraca 
uwagę niespójność rozwiązania w zakresie określenia sankcji w przypadku negatywnej kwalifika-
cji osób objętych rzeczonym postępowaniem administracyjnym i osób niepodlegających ocenie 
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w tym trybie. O ile w stosunku do tych pierwszych mamy ex lege do czynienia z sankcją braku 
skutków prawnych powołania, o tyle w drugiej sytuacji skutek ten nie zachodzi.

Odpowiednio do zidentyfikowanych powyżej kwestii, de lege ferenda nasuwa się postulat 
wprowadzenia rozwiązań, które niwelowałyby wątpliwości powstające na gruncie obecnych 
przepisów poprzez w szczególności: 1) wskazanie dokumentów niezbędnych do dokonania oce-
ny oraz ustanowienie wymogu ich przedkładania; 2) precyzyjne określenie następczego bądź 
uprzedniego względem powołania charakteru wniosku o wyrażenie zgody na powołanie członka 
zarządu zakładu ubezpieczeń; 3) precyzyjne określenie przesłanek determinujących niestosowa-
nie wymogu złożenia tego wniosku; 4) ujednolicenie zagadnienia skutków prawnych powołania 
w przypadku negatywnej oceny dokonanej zarówno w postępowaniu administracyjnym wszczę-
tym wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie, jak i poza nim.

Reasumując, analiza obowiązujących rozwiązań prawnych prowadzi do konstatacji o donio-
słości prerogatyw nadzorczych Komisji co do weryfikacji członków zarządu i rady nadzorczej 
krajowego zakładu ubezpieczeń oraz, jak się wydaje, uzasadnionej potrzebie podjęcia działań 
legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie występujących w aktualnym stanie prawnym 
niejasności w tej materii. 

Poglądy wyrażone w artykule są poglądami osobistymi autora i nie wyrażają oficjalnego stano-
wiska instytucji, w której jest zatrudniony.

Mgr Dorota Leśniak, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 
pracownik w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
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Summary of the ar� cle

Requirements set for the members of the board of the national insurance 
company as the condition for conducting an insurance activity

In the article there are highlighted some important requirements set for the members of the 
board of the national insurance company. Fulfilling such position includes identifying the ob-
jectives of the insurance company and later specifying the methods used for achieving certain 
business goals. Special character of insurance activity conducted by subjects of public trust re-
quires that all the matronal and supervisory processes are carried out by well–qualified and 
suitable persons.

In addition, it should be mentioned that setting the requirements appropriate for mem-
bers of the board of the national insurance company is not only the task of national employer. 
In compliance with the Polish legislature, the following requirements are influenced also by 
UE regulations and analysis prepared by International Association of Insurance Supervision – 
IAIS).

Persons who are already members of the board are evaluated by the body of Polish Financial 
Supervision Authority. The following evaluation is conducted both at the beginning and in the 
course of insurance activity. Besides the requirements set for the members, author presents 
also the relevant evaluation procedures.

The analysis of these solutions enables to identify the most problematic issues in reference to 
which the author presents postulates de lege ferenda.
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Jolanta Ewa Drzewiecka

Problem zbiegu tytułów do ubezpieczeń osoby prowadzącej pozarolniczą 
działalność gospodarczą

Wprowadzenie
Według art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych1 (zwanej dalej: ustawą systemową) za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność 
uważa się:

1. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o dzia-
łalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;

2. twórcę i artystę;
3. osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spół-
ki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

5. osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów 
o systemie oświaty.

Analiza przytoczonego przepisu prowadzi do wniosku, że po pierwsze, pojęcie „osoba pro-
wadząca pozarolniczą działalność gospodarczą” jest pojęciem węższym od terminu „osoba 
prowadząca pozarolniczą działalność” (zakres podmiotowy), po drugie, są to dwie odrębne 
(różne) kategorie podmiotów. Oznacza to, że np. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością bądź wspólnik spółki jawnej nie są prowadzącymi pozarolniczą działalność 
gospodarczą. Wskazania na obowiązujący podział wymaga temat niniejszego artykułu. Otóż 
przedmiot rozważań autorka ograniczyła tylko do podmiotów spełniających kryteria określone 
ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej2 oraz ustawą z dnia 22 marca 
1989 r. o rzemiośle3, czyli do podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy systemo-
wej. Przyjmuję bowiem, że owe „przepisy szczególne” dotyczą właśnie rzemieślników, których 
ustawodawca zakwalifikował do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

1 Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.
2 Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.
3 Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979 z późn. zm.
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1. Pojęcie zbiegu obowiązku ubezpieczenia
Zbieg obowiązku ubezpieczenia występuje wówczas, gdy jedna osoba wykonuje kilka ro-

dzajów działalności zawodowej, z którymi wiąże się obowiązek ubezpieczenia społecznego4. 
Posiadanie zatem przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą dwu lub wię-
cej tytułów wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy systemowej powoduje ich kumulację5 (zbieg), 
co wiąże się z problemem prawidłowego rozstrzygnięcia (ustalenia), który tytuł rodzi obowiązek 
ubezpieczeń bądź z którego tytułu ubezpieczony został zwolniony, z którego tytułu ubezpieczo-
ny może być dobrowolnie objęty ubezpieczeniem i – ewentualnie – czy dana osoba ma prawo 
wyboru. Przy czym trzeba pamiętać, że w przypadku wystąpienia wymienionych wątpliwości 
to ustawa określa zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. W związku z tym, że obo-
wiązujące przepisy rozróżniają cztery rodzaje ubezpieczeń (emerytalne, rentowe, chorobowe, 
wypadkowe), zbieg tytułów może wystąpić w każdym z nich, z tym jednak zastrzeżeniem, że 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe zawsze występują łącznie. Uprawnione jest przy tym twier-
dzenie, że rozstrzygnięcie zbiegu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przesądza o podleganiu 
w pozostałym zakresie, tj. ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu.

Punktem wyjścia do rozważań jest przepis art. 9 ustawy systemowej6. Na wstępie należy jed-
nak wyjaśnić, że jego konstrukcja prowadzi do następujących spostrzeżeń: zbieg ubezpieczeń 
emerytalnego i rentowych może powodować, po pierwsze, obowiązek ubezpieczenia z każdego 
tytułu7 (z możliwością ubezpieczenia na wniosek), po drugie, obowiązek ubezpieczenia z tego 
tytułu, który powstał najwcześniej (tzw. zasada pierwszeństwa tytułu w czasie8), również z moż-
liwością dobrowolnego ubezpieczenia z pozostałych tytułów, i po trzecie, może dawać prawo 
wyboru w przypadku prowadzenia kilku rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej. 

1.1. Obowiązek ubezpieczeń z każdego tytułu (art. 9 ust. 1)
Co do zasady przyjęte przez ustawodawcę w art. 9 ust. 1 rozwiązanie nie dotyczy osób pro-

wadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Z uwagi jednak na pośrednie jego znaczenie 
(m.in. związek z minimalnym wynagrodzeniem) uznałam za konieczne włączenie go w mate-
rię rozważań. Otóż przepis ten wskazuje, że osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 
10, 18a, 20 i 21, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczenia-
mi emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu 
stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do 
której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzie-
ło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli 
w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku 
pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia 
socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze 
świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogą 

4 I. Jędrasik–Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2007, 
s. 97.
5 Określenie T. Bińczyckiej–Majewskiej (Kumulacja i rozłączność tytułów ubezpieczenia społecznego, Praca i Za-
bezpieczenie Społeczne, 2007, nr 1, s. 16 i nast.).
6 Podane dalej numery artykułów bez bliższego oznaczenia odnoszą się do ustawy systemowej.
7 Zdaniem T. Bińczyckiej–Majewskiej jest to zasada obowiązkowej kumulacji wszystkich zbiegających się tytułów 
(tytuły z bezwzględnym pierwszeństwem). T. Bińczycka–Majewska, op. cit., s. 16. Tak też I. Jędrasik– Jankowska, 
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, t. 1, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 76.
8 T. Bińczycka–Majewska, op. cit., s. 16; I. Jędrasik–Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia spo-
łecznego, t. 1, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 75 –76.
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one dobrowolnie, na swój wniosek, zostać objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 
również z innych tytułów.

Z przytoczonego przepisu wynika więc, że obowiązek ubezpieczeń z każdego tytułu dotyczy:
a) pracowników (w tym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy 

zlecenia, innej umowy o świadczenie usług albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawar-
ły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy 
wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy9);

b) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;
c) duchownych;
d) funkcjonariuszy Służby Celnej;
e) osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osób pobiera-

jących zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania 
nowego zatrudnienia, a także osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie 
korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na prze-
kwalifikowanie;

f) osób pobierających świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia.
Powyższe oznacza, że zbieg dwóch lub więcej wymienionych wyżej tytułów (np. stosunek 

pracy i członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej) powoduje obowiązek ubezpieczeń 
emerytalnego i rentowych oraz obowiązek opłacania składek z każdego tytułu10. Zauważyć jed-
nak wypada, iż w drugiej części zdania ustawodawca nie wymienia osób duchownych. Prowadzi 
to zatem do wniosku, że w przypadku tej grupy osób zbieg dotyczy tytułów wymienionych w art. 
6 ust. 111. Z treści omawianego przepisu, tj. art. 9 ust. 1, nie da się bowiem wyprowadzić wniosku 
tylko co do kumulacji wymienionych w nim tytułów, skoro mogą one wystąpić również w zbiegu 
z tytułami określonymi w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy systemowej.

W zakresie omawianego przepisu (zdanie drugie) możliwe jest również dobrowolne ubez-
pieczenie w przypadku wykonywania przez ww. osoby innej działalności zawodowej, będącej 
podstawą do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami. Jeśli przykładowo przyjmiemy, że pra-
cownik jest równocześnie członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i osobą prowadzącą 
pozarolniczą działalność gospodarczą, schemat podlegania ubezpieczeniom będzie przedstawiał 
się następująco: obowiązkowo z tytułu stosunku pracy i członkostwa w rolniczej spółdzielni pro-
dukcyjnej, dobrowolnie z tytułu działalności gospodarczej.

Jeżeli jednak omawiana grupa podmiotów, ubezpieczonych z tytułu stosunku pracy, członko-
stwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych, pracy w Służbie 
Celnej, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub 
wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie 
korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, nie uzyskuje w przeliczeniu na okres miesiąca 
kwoty minimalnego wynagrodzenia12, to wówczas z mocy ustawy następuje objęcie obowiąz-

9 Art. 8 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. 
10 Z uwzględnieniem zasad określonych w art. 19 ust. 1 ustawy systemowej. Zgodnie z przytoczonym przepisem 
roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie 
może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.
11 Z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 9 ust. 2 i ust. 7 ustawy systemowej. W moim przekonaniu usunięcie 
z katalogu art. 9 ust. 1 osób duchownych poprawiłoby brzmienie przepisu.
12 Art. 9 ust. 1a ustawy systemowej odsyła w tym zakresie do art. 18 ust. 4 pkt 5a, który zawiera definicję mini-
malnego wynagrodzenia. Zdaniem T. Binczyckiej–Majewskiej, z powodów techniczno–legislacyjnych pojęcie to 
winno zostać zdefiniowane w art. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. wśród innych definicji.



74

kowymi ubezpieczeniami z innych tytułów. Trzeba jednak odnotować, że kryterium to ulega ob-
niżeniu w przypadku absolwentów (tj. osób bez stażu), którzy po raz pierwszy podejmują pracę. 
Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę13, wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy14 
(zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) nie może być niższa niż 80% wysokości mini-
malnego wynagrodzenia za pracę. Uznaję zatem, iż w kontekście art. 9 ust. 1 w związku z ust. 
1a ustawy systemowej dopuszczalne jest przyjęcie wynagrodzenia niższego od ogólnie przyjętej 
kwoty wynagrodzenia minimalnego, co w konsekwencji będzie stanowiło podstawę do zwolnie-
nia z obowiązku ubezpieczeń w przypadku spełnienia przesłanek do objęcia ubezpieczeniami 
emerytalnym i rentowymi z innych tytułów. Na przykład: osoba zatrudniona na podstawie umo-
wy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem 1200 zł (80% kwoty 1500 zł15), 
będąca równocześnie członkiem s.k.r. i osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodar-
czą, obowiązkowo będzie podlegała ubezpieczeniom z dwóch pierwszych tytułów i dobrowolnie 
z tytułu działalności.

1.2. Obowiązek ubezpieczeń z tytułu, który powstał najwcześniej (art. 9 ust. 2)
Odmiennie natomiast została uregulowana sytuacja osób wymienionych w art. 9 ust. 2, tj. wy-

konujących pracę nakładczą, pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy–zlecenia albo 
innej umowy o świadczenie usług, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz 
osób z nimi współpracujących, posłów i senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego oraz 
duchownych. Zgodnie z treścią przytoczonego przepisu wymienione osoby, spełniające warunki 
do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z kilku ww. tytułów, są 
obejmowane obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Mogą 
one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami (emerytalnym i rento-
wym) także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł do ubezpieczeń. 
Cechą charakterystyczną tej konstrukcji jest zatem podleganie ubezpieczeniom z tytułu powsta-
łego najwcześniej z możliwością objęcia ubezpieczeniami na wniosek z pozostałych, wszystkich 
lub wybranych tytułów, jak również z prawem zmiany tytułu najwcześniejszego. Jeśli przykładowo 
założymy, że dany ubezpieczony od 01.09.2011 r. wykonuje pracę nakładczą, a od 01.10.2011 r. 
współpracuje przy prowadzeniu działalności gospodarczej, w myśl przyjętej zasady obowiązko-
wym ubezpieczeniom podlega z tytułu pracy nakładczej16, przy czym z tytułu współpracy może 
ubezpieczyć się dobrowolnie (na swój wniosek), bądź dokonać zmiany tytułu17. 

1.3. Wykonywanie posługi duchowej i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej 
(art. 9 ust. 7)

Powyższa zasada doznaje jednak ograniczenia w przypadku zbiegu dwóch następujących ty-
tułów: duchowny i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 9 ust. 7). W takiej 

13 Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.
14 Do okresu tego, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, wlicza się wszystkie okresy, za 
które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
15 Kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2012 r.
16 Jeżeli podstawa wymiaru składek nie jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru skła-
dek dla prowadzących pozarolniczą działalność (art. 9 ust. 2b ustawy systemowej).
17 W tym kontekście podnieść należy, iż ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie określa terminu, w któ-
rym osoba ubezpieczona może zmienić tytuł do ubezpieczeń. Oznacza to, że czynności technicznych związanych 
z wyrejestrowaniem i ponownym zgłoszeniem można dokonać w każdej chwili.
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sytuacji ustawodawca wyraźnie wskazuje, że obowiązek ubezpieczeń związany jest z prowadze-
niem działalności na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz przepisów 
szczególnych18. Skoro regulacja art. 9 ust. 7 dotyczy tylko podmiotów wymienionych w art. 8 
ust. 6 pkt 1, to wobec takiego unormowania osoba duchowna będąca jednocześnie twórcą bę-
dzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu „wykonywania posługi duchownej”19, 
jeżeli tytuł ten powstał jako pierwszy (wcześniej). Dodatkowo wskazać należy, iż w przypadku 
wystąpienia zbiegu duchowny i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, osoba 
wykonująca posługę duchowną nie ma możliwości przystąpienia do ubezpieczeń na zasadzie 
dobrowolności. Ponieważ w przepisie tym ustawodawca wyraźnie użył zwrotu „pozarolnicza 
działalność gospodarcza”, tym samym wyłączył spod jego działania kumulację z tytułami wy-
mienionymi w art. 8 ust. 6 pkt 2–5.

Przy rozważaniu motywów, dla których przyjęto to rozwiązanie, trzeba przede wszystkim przy-
wołać ustawę z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu 
proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego20, która poza 
tym, że upaństwowiła nieruchomości ziemskie związków wyznaniowych (art. 1 ust. 1), to rów-
nież powołała do życia Fundusz Kościelny (art. 8). Wbrew pierwotnym założeniom był on de 
facto finansowany dotacjami z budżetu państwa21, np. w 2008 r. otrzymał kwotę 97 908 000 zł22, 
a w 2009 r. 95 929 000 zł23. Cele Funduszu zostały określone w art. 9 ustawy z 1950 r., wśród 
których, w pkt. 4, wymienia się opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne duchownych 
w wymiarze określonym w ustawie systemowej. Oczywiście chodzi o finansowanie składek 
w myśl zasad określonych art. 16 ust. 10 i 10a ustawy z dnia 13 października 1998 r. A zatem, 
na podstawie przytoczonych regulacji, budżet państwa w 80% finansuje składki emerytalne, 
rentowe i wypadkowe z tytułu wykonywania posługi duchowej. Wobec takich okoliczności za 
racjonalne i uzasadnione należy uznać rozwiązanie ustawodawcy wyrażone w komentowanym 
przepisie, ponieważ odmienny stan rzeczy stałby w sprzeczności, po pierwsze, z celem art. 9 
ust. 1 pkt 4 ustawy z 1950 r., a po drugie, z zasadą równego traktowania wszystkich ubezpieczo-
nych (art. 2a ustawy systemowej). 

1.4. Wyjątek od zasady pierwszeństwa tytułu w czasie (art. 9 ust. 2a) 
Dodając z dniem 1 listopada 2005 r. do art. 9 ustęp 2a24 ustawodawca odstąpił tym samym 

od zasady pierwszeństwa tytułu w czasie. Zgodnie z jego treścią osoby wykonujące pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych lub współpracujące przy wykonywaniu tych umów i prowa-
dzące jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegają obowiązkowi ubezpieczeń 
z działalności, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu 
wykonywania ww. umów jest niższa od obowiązującej dla tych osób najniższej podstawy wy-
miaru składek dla prowadzących pozarolniczą działalność. Regulacja ta odnosi się również do 

18 Zdaniem T. Bińczyckiej–Majewskiej użycie przez ustawodawcę terminu „pozarolnicza działalność gospodar-
cza” wyłącza swobodę interpretacji omawianego przepisu. T. Bińczycka–Majewska, op. cit., s. 20. 
19 Określenie I. Jędrasik–Jankowskiej, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, t. 1, LexisNexis, 
Warszawa 2006, s. 76. 
20 Dz. U. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.
21 W pierwotnym założeniu miał być finansowany z dochodów z nieruchomości przejętych przez państwo.
22 Ustawa budżetowa na 2008 r. z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117).
23 Ustawa budżetowa na 2009 r. z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58 z późn. zm.).
24 Art. 9 ust. 2a dodany przez art. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 269, 
poz. 1412). Ustawa, poza niektórymi wyjątkami, weszła w życie z dniem 1 listopada 2005 r.
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osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które w okresie pierwszych 24 miesięcy kalen-
darzowych od dnia rozpoczęcia działalności opłacają składki na preferencyjnych zasadach, tj. od 
zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Z oma-
wianego przepisu wynika również, że prowadzący działalność gospodarczą mogą ubezpieczyć 
się dobrowolnie z tytułu pracy w ramach umowy cywilnoprawnej. Nie jest natomiast możli-
wa zmiana tytułu25, ponieważ ustawodawca nie zawarł w przepisie analogicznego zapisu jak 
w art. 9 ust. 2. W ocenie T. Bińczyckiej–Majewskiej zastrzeżenie w postaci najniższej podstawy 
wymiaru składek dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą pozostaje bez wpływu 
na sytuację, gdy np. przedsiębiorca jest równocześnie zleceniobiorcą, a przedmiot działalności 
gospodarczej jest taki sam jak umowy zlecenia. Wówczas umowa ta nie stanowi odrębnego ty-
tułu do podlegania ubezpieczeniom.

Co jednak istotne, art. 9 ust. 2a dotyczy tylko osób wymienionych w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy 
systemowej i nie ma zastosowania do pozostałych podmiotów wymienionych w tym przepi-
sie. Inaczej rzecz ujmując, twórcy i artyści, prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu, 
wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., wspólnicy spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej 
oraz osoby prowadzące niepubliczne szkoły, mogą dokonać wyboru w przypadku zbiegu tych 
dwóch tytułów26. Jeżeli zatem osoba z wymienionego kręgu zdecyduje się na wykonywanie pracy 
w ramach umowy zlecenia, to obowiązkowym ubezpieczeniom podlega z tytułu umowy cywil-
noprawnej, niezależnie od kwoty przychodu, czyli podstawy wymiaru składek. Wobec takiego 
stanu prawnego można mieć wątpliwości co do tego, czy przyznanie podmiotom wymienionym 
w art. 8 ust. 6 pkt 2–5 prawa wyboru tytułu w przypadku zbiegu z umową cywilnoprawną nie 
dyskryminuje osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

1.5. Ubezpieczony prowadzący kilka rodzajów pozarolniczej działalności (art. 9 ust. 3)
Drugi wyjątek od zasady podlegania ubezpieczeniom z tytułu „który powstał najwcześniej” 

przewiduje, że osoba prowadząca kilka rodzajów pozarolniczej działalności podlega obowiązko-
wo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tylko z jednego, wybranego przez siebie tytułu 
(art. 9 ust. 3). W świetle takiego zapisu wniosek jest następujący: adresatami normy omawia-
nego przepisu są wszystkie podmioty uważane przez ustawodawcę za prowadzące pozarolniczą 
działalność. Argumentem przemawiającym za przyjęciem takiego stanowiska jest niewątpliwie 
użycie przez ustawodawcę terminu „pozarolnicza działalność”. W związku z tym chodzi o wy-
bór jednego z kilku rodzajów działalności wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy o systemowej. 
Jeśli zatem założymy, że twórca jest równocześnie wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., to 
w myśl komentowanego przepisu obowiązkowo będzie podlegał ubezpieczeniom z jednego wy-
branego przez siebie rodzaju działalności, np. z tytułu pozostawania wspólnikiem.

Tymczasem T. Bińczycka–Majewska zastanawia się, czy w omawianej regulacji, tj. w art. 9 ust. 
3, nie popełniono błędu polegającego na niedodaniu słowa uściślającego, że chodzi o wybór 
spośród prowadzonych przez tę samą osobę kilku rodzajów „pozarolniczej działalności gospo-
darczej”. Zdaniem tej autorki, użyte przez ustawodawcę określenie, że ubezpieczony może 
wybrać jeden spośród kilku rodzajów prowadzonej przez siebie „pozarolniczej działalności” zda-
je się wskazywać, iż ustawodawca ma w istocie na uwadze właśnie pozarolniczą działalność 
gospodarczą. Trudno bowiem mówić o jednoczesnym wykonywaniu kilku rodzajów wolnego 
zawodu (np. prowadzeniu kancelarii radcowskiej i wykonywaniu zawodu inżyniera, pielęgniarki 
25 T. Bińczycka–Majewska, op. cit., s. 19.
26 Przepis art. 9 ust. 2a nie ma również zastosowania do osób współpracujących z osobami prowadzącymi poza-
rolniczą działalność gospodarczą.
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lub innego wolnego zawodu) albo o prowadzeniu kilku rodzajów działalności twórczej lub arty-
stycznej27.

Takie ujęcie zagadnienia sugeruje, że w tym fragmencie publikacji autorka dopuszcza wybór 
w obrębie jednego rodzaju działalności, tj. gospodarczej. I choć jest to tylko założenie, poparte 
kontekstem historycznym, to wydaje się, że nie jest ono uzasadnione. A contrario można bo-
wiem zapytać, dlaczego niemożliwy jest wybór z kilku spółek prawa handlowego, w której dana 
osoba pozostaje wspólnikiem. W tym kontekście ważniejsza jest jednak kwestia nieróżnicowa-
nia przez ustawodawcę osób objętych działaniem art. 8 ust. 6. Gdyby bowiem przyjąć, że tylko 
osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalno-
ści gospodarczej lub przepisów szczególnych mają prawo wyboru jednego z kilku rodzajów tej 
działalności, to przyjęcie takiej wykładni oznaczałoby obowiązek podlegania ubezpieczeniom 
społecznym z każdego innego rodzaju działalności w przypadku zbiegu tytułów np. twórca z wol-
nym zawodem. Zagadnienie sprowadza się więc do stwierdzenia, że ustawodawcy od samego 
początku chodziło o wybór jednej z wielu form działalności, i to w szerokim tego słowa znacze-
niu. W tej sytuacji dopuszczam różne kombinacje w ramach art. 8 ust. 6, i w razie ich wystąpienia 
prawo wyboru przez zainteresowanego jednego rodzaju tytułu. Jeżeli zatem osoba prowadząca 
różne rodzaje działalności gospodarczej np. handlową, usługową, produkcyjną, będzie jedno-
cześnie twórcą i wspólnikiem w kilku spółkach (np. komandytowej, jawnej), to sama zdecyduje, 
z którego tytułu chce podlegać ubezpieczeniom społecznym. W odniesieniu do takiego schema-
tu ubezpieczony może wybrać np. obowiązek ubezpieczeń z tytułu działalności twórczej. Przy 
czym istotne jest, iż w tym przypadku ubezpieczony nie ma możliwości dobrowolnego ubezpie-
czenia z pozostałych rodzajów prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności.

1.6. Rencista prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 9 ust. 4c)
Jeśli uwzględnić kontekst historyczny, to stwierdzić należy, iż zupełnie nowym, a przede 

wszystkim kontrowersyjnym rozwiązaniem jest obowiązujący od 1 stycznia 2008 r. zapis art. 9 
ust. 4c, w myśl którego osoby wymienione w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy systemowej, mające usta-
lone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury28. Podkreślenia wymaga, iż 
obowiązek ubezpieczenia i związana z nim konieczność opłacania składek dotyczy tylko osób, 
które uzyskały prawo do renty z systemu powszechnego. Nie dotyczy zatem osób uprawnionych 
do tego świadczenia na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo-
wych lub policji, oraz ubezpieczenia społecznego rolników i rent rodzinnych29.

Problem polega na tym, że omawiany przepis jest adresowany tylko do osób wymienionych 
w art. 8 ust. 6 pkt 1, co oznacza odmienne (korzystniejsze) traktowanie pozostałych podmiotów 
wymienionych w tym przepisie. W rezultacie np. wspólnik spółki komandytowej, mający usta-
lone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, zwolniony jest z obowiązku ubezpieczeń 
i opłacania składek. W takim przypadku tytuł ten może stanowić tylko podstawę do złożenia 
wniosku o przystąpienie do ubezpieczeń na zasadzie dobrowolności.

27 T. Bińczycka–Majewska, op. cit., s. 20. W konsekwencji autorka dochodzi do wniosku, że tylko jeden wybrany ro-
dzaj działalności (np. wydawnicza albo twórcza) stanowi tytuł ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, bez wzglę-
du na formy i rozmiary innej pozarolniczej działalności (twórczej, artystycznej, wykonywania wolnego zawodu itd.). 
28 Art. 9 ust. 4c dodany został przez art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
Nr 165, poz. 1412). Przepis wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
29 T. Bińczycka–Majewska, op. cit., s. 22.



78

Wydaje się więc, że przy omawianiu tego zagadnienia uprawnione jest pytanie o zasadność 
wprowadzenia omawianej regulacji, a konkretnie, czy przy konstruowaniu przepisu art. 9 ust. 4c 
ustawodawca nie popełnił błędu, polegającego na objęciu zakresem jego działania tylko osoby 
prowadzące działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej i przepisów szcze-
gólnych. 

Odnosząc się do przyjętego rozwiązania, trzeba zwrócić uwagę na uzasadnienie projektu usta-
wy z dnia 1 lipca 2005 r., w którym twórcy tego aktu używają terminu „pozarolnicza działalność”. 
Dla przykładu cytuję: „Celem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, będącej 
wynikiem postulatów zgłaszanych podczas debaty publicznej, jest zrównanie pozycji rynkowej 
rencistów pracujących na podstawie umowy o pracę z rencistami prowadzącymi działalność 
gospodarczą”. W innym natomiast miejscu stwierdza się: „Renciści prowadzący działalność 
pozarolniczą, w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, są w odmiennej 
sytuacji, ponieważ podobnie jak emeryci są wyłączeni z obowiązku ubezpieczeń społecznych 
z tytułu tej działalności”. W tym kontekście można więc założyć, że projektodawcy ustawy nie 
dostrzegli różnicy pomiędzy terminami „pozarolnicza działalność” a „pozarolnicza działalność 
gospodarcza”. Osobiście nie znajduję bowiem argumentów na kolejne różnicowanie podmiotów 
ze względu na rodzaj wykonywanej działalności. I choć wprowadzone zmiany tłumaczono m.in. 
względami ekonomicznymi, tj. zwiększeniem wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
to jednak można wyrazić pogląd, że obecna polityka społeczna państwa nie do końca zerwała ze 
stereotypem „nieuczciwego rzemieślnika”. Nie oznacza to, że jestem przeciwniczką nakładania 
na osoby mające ustalone prawo do renty obowiązku ubezpieczeń w przypadku kontynuowania 
działalności zawodowej. Wprost przeciwnie, formuła obowiązkowego ubezpieczenia, zawarta 
w art. 9 ust. 4c, powinna zostać rozszerzona na wszystkie podmioty zdefiniowane w ustawie 
systemowej jako prowadzące pozarolniczą działalność, tym bardziej że w uzasadnieniu projek-
tu ustawy podniesiono brak prawa do emerytury z uwagi na długi okres nieopłacania składek, 
w przypadku gdy ubezpieczony w pewnym momencie zostanie uznany za osobę zdolną do pracy 
na skutek poprawy zdrowia30. Poza tym ustawodawca winien zachować się racjonalnie i nie róż-
nicować pozycji rencistów, skoro ubezpieczeni wymienieni w art. 8 ust. 6 pkt 2–5 również mogą 
znaleźć się w analogicznej sytuacji po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. 

1.7. Praca nakładcza i pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 9 ust. 2b)
Z dniem 1 marca 2009 r. istotnej zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniom spo-

łecznym przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą przy jednoczesnym 
wykonywaniu pracy nakładczej. Zgodnie z dodanym do art. 9 ustępem 2b31 w przypadku wy-
stąpienia takiego zbiegu regułą jest obowiązek ubezpieczeń z tytułu działalności gospodarczej, 
jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek jest niższa od obo-
wiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą 
działalność. Osoba ta może dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami z tytułu 
pracy nakładczej.

30 Aby uniknąć nieporozumień, wypada podkreślić, iż w tym konkretnym przypadku twórcom projektu ustawy 
chodziło zapewne o ubezpieczonych, dla których emerytura uzależniona jest od wieku emerytalnego, okresu 
ubezpieczenia (stażu) i podstawy wymiaru składek. Do tej grupy nie należą osoby urodzone po dniu 31 grudnia 
1968 r., a także niektórzy ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r. 
31 Art. 2b został dodany ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 8, poz. 38). Prze-
pis wszedł w życie z dniem 1 marca 2009 r.
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Nie ulega wątpliwości, że obowiązujący do 1 marca 2009 r. stan prawny stwarzał przedsiębior-
com możliwość oszczędzania pieniędzy w ramach prowadzonych działalności. Trzeba bowiem 
wyraźnie podkreślić, że umowy o pracę nakładczą były zawierane na bardzo niskie kwoty i po 
to, aby wykorzystać przewidziany w art. 9 ust. 2 ustawy systemowej zbieg tytułów, czyli w celu 
opłacania niższych składek. Przy czym skala zjawiska okazała się na tyle poważna (powstawały 
firmy, które specjalizowały się w zawieraniu takich umów za odpłatnością), że celowość umów 
zaczęła budzić wątpliwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który dość skutecznie podważał 
ich zgodność z prawem. Z punktu widzenia organu rentowego były to umowy pozorne, których 
jedynym celem była niska składka na obowiązkowe ubezpieczenia32. Oczywiście rozstrzygnię-
cie takiej kwestii uzależnione było od stanu faktycznego danej sprawy, tym niemniej doszło do 
wypracowania jednolitego stanowiska w orzecznictwie Sądu Najwyższego, według którego po-
zorność występowała wówczas, gdy strony umowy, składając oświadczenie woli, nie zamierzały 
osiągnąć skutków, jakie prawo wiąże z wykonywaniem takiej umowy33.

W świetle takich okoliczności ustawodawca zdecydował się na objęcie osób prowadzących 
działalność gospodarczą, zawierających umowy o pracę nakładczą, takimi samymi regułami jak 
przy zbiegu z umową zleceniem, co miało nie tylko spowodować ujednolicenie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym, ale przede wszystkim wyeliminować zjawisko zawierania fikcyj-
nych umów w celu obejścia przepisów ubezpieczeniowych34.

1.8. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub pobierająca zasiłek macierzyński 
(art. 9 ust. 6)

Najbardziej problematyczna i budząca powszechną dezaprobatę była sytuacja kobiet, które 
pozostawały w stosunku pracy, pobierały zasiłki macierzyńskie lub przebywały na urlopie wy-
chowawczym i jednocześnie prowadziły działalność gospodarczą. Otóż przepisem wywołującym 
sprzeczne interpretacje i wyjaśnienia (w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) był zapis art. 
9 ust. 6, w myśl którego osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające za-
siłek macierzyński, albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegały obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie miały ustalonego prawa do emerytury 
lub renty i nie miały innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń. Tym innym tytułem było 
oczywiście prowadzenie działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że składki na ubezpieczenia 
społeczne osób korzystających ze świadczeń związanych z macierzyństwem i wychowywaniem 
dzieci finansowane były z budżetu państwa, osobiście aprobowałam pogląd o przymusowym 
ubezpieczeniu z tytułu, w którym składki nie były opłacane z budżetu państwa. 

Tymczasem orzecznictwo sądowe nie było w tej kwestii zgodne, a ponieważ wyroki były wią-
żące wyłącznie w danej sprawie, dochodziło do kuriozalnych sytuacji – część przedsiębiorców 
(przy omawianym zbiegu) podlegała ubezpieczeniom z tytułu działalności gospodarczej, a część 
z tytułu urlopu wychowawczego bądź macierzyńskiego.

Wątpliwości odnoszące się do wykładni omawianego przepisu po raz pierwszy rozstrzygnął 
Sąd Apelacyjny w Warszawie, który przyjął, że osoby korzystające z urlopu wychowawczego 

32 Z danych ZUS wynika, że w 2009 r. zapadło 98,81% wyroków oddalających odwołania od decyzji ZUS stwier-
dzających niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pracy nakładczej. Oznacza to, że 
w ww. sprawach rozpoznawanych przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych na 673 prawomocne wyroki 
w 665 sprawach potwierdzona została prawidłowość decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
33 Por. wyrok SN z dnia 1 października 2008 r. (III 817/08, LEX nr 478687).
34 Por. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 8, poz. 38).



80

i prowadzące w tym czasie pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają od dnia 1 stycznia 
1999 r. obowiązkowo ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej działalności35.

Zapoczątkowana linia orzecznicza została podtrzymana w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 mar-
ca 2003 r., w którym Sąd Najwyższy wyraził następujący pogląd: „(…) w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej przez pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego obowią-
zek ubezpieczeń emerytalno–rentowych wypływa nie z tytułu zatrudnienia, ale – z uwagi na 
korzystanie z urlopu wychowawczego – z faktu prowadzenia działalności gospodarczej”36.

Odmienny pogląd wyraził natomiast Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 stycznia 2005 r., 
w którym stanął na stanowisku, że korzystanie z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego 
w okresie pozostawania w stosunku pracy wyłącza obowiązek ubezpieczenia z tytułu jednocze-
snego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej37.

Powyższe rozbieżności doprowadziły do podjęcia uchwały, w której Sąd Najwyższy, w skła-
dzie siedmiu sędziów, odpowiadając Rzecznikowi Praw Obywatelskich, stwierdził: „Osoby, które 
w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego pozostają w stosunku 
pracy i równocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegają ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia tej działalności”38. 

Na marginesie powyższych rozważań trzeba wspomnieć o skutkach finansowych (dla ubez-
pieczonych) niejasnych przepisów, a konkretnie różnych interpretacji wydawanych przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, który wprowadzał w błąd „przedsiębiorcze matki”, informując je, 
iż nie mają one obowiązku opłacania składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
Otóż nie wiadomo z jakich powodów dopiero pod koniec 2008 r. instytucja ubezpieczeniowa 
zauważyła problem i zaczęła domagać się zaległych składek wraz z odsetkami. W niektórych 
przypadkach wysokość zaległości kształtowała się w przedziale 20 000–40 000 zł39. Skala zjawi-
ska okazała się na tyle poważna (niepewność ubezpieczonych, zainteresowanie społeczeństwa), 
że w trybie pilnym został przygotowany projekt zmian niekorzystnych zasad podlegania ubez-
pieczeniom społecznym w ramach omawianego zbiegu, co zaowocowało dodaniem do art. 9 
ustawy systemowej ustępu 1c, w myśl którego m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działal-
ność gospodarczą, spełniające jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami 
emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości 
zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowi ubezpieczeń z tytułu pobierania świadczeń. 
Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami także z pozosta-
łych, wszystkich lub wybranych, tytułów40.

Z treści art. 9 ust. 1c można wywieść, że zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń wymienionych 
w nim osób dotyczy tylko okresu, w którym pobierane jest świadczenie z tytułu urodzenia dziec-
ka. Tak więc w zakres omawianej regulacji nie został włączony urlop wychowawczy. Wobec 
takiego zapisu, po dniu 1 września 2009 r., osoba przebywająca na tym urlopie i jednocześnie 
prowadząca działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 
ust. 1 pkt 5 ustawy systemowej.

35 Wyrok SA w Warszawie z dnia 18 grudnia 2001 r. (III AUa 139/00, LEX nr 80649).
36 Wyrok SN z dnia 19 marca 2003 r. (II UK 157/02, LEX nr 78188).
37 Wyrok SN z dnia 18 stycznia 2005 r. (II UK 128/04, LEX nr 152386). 
38 Uchwała SN z dnia 23 maja 2006 r. (III UZP 2/06, LEX nr 180653).
39 Przytoczone dane są znane autorce ze względu na wykonywaną pracę zawodową, w ramach której występuje 
m.in. jako pełnomocnik przed ZUS.
40 Art. 9 ust. 1c został dodany ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609). Przepis wszedł w życie z dniem 1 września 2009 r.
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1.9. Osoby pozostające w stosunku służby (art. 9 ust. 8)
Przytoczony przepis, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2003 r., stanowi, że osoby 

pozostające w stosunku służby, z wyłączeniem Służby Celnej, spełniające warunki do podlegania 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu wykonywania pracy nakładczej, umo-
wy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie 
z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, prowadzenia pozarolniczej dzia-
łalności lub współpracy przy tej działalności, wykonywania mandatu posła, senatora i posła do 
Parlamentu Europejskiego oraz wykonywania posługi duchowej, mogą być objęte ubezpiecze-
niami dobrowolnie na swój wniosek. 

W świetle przytoczonej regulacji osoba pozostająca w stosunku służby i prowadząca rów-
nocześnie działalność gospodarczą ma możliwość przystąpienia do ubezpieczeń na zasadzie 
dobrowolności.

2. Ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących działalność gospodarczą
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników41 opiera się na zasadzie 

wyłączenia z tego ubezpieczenia w przypadku podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu 
lub zaopatrzeniu emerytalnemu. Oznacza to, że pierwszeństwo ma zawsze tytuł nierolniczy. 
Przykładowo osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązko-
wi ubezpieczeń społecznych z tych tytułów z mocy art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy 
systemowej od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy (art. 13 pkt 2 ustawy). W konsekwencji, jeżeli osoby 
takie są rolnikami, tracą możliwość dalszego pozostawania w ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków. Wynika to wprost z art. 7 ust. 1 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z 1990 r.42 Jedyny wyjątek od ww. 
reguły przewiduje obowiązujący od 1 stycznia 1997 r. przepis art. 5a43, stanowiący (w brzmieniu 
obowiązującym po dniu 2 maja 2004 r.44), że rolnik (lub domownik) – podlegający ubezpieczeniu 
w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata – który rozpoczyna pro-
wadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu 
tej działalności, nadal podlega ubezpieczeniu rolniczemu w okresie prowadzenia działalności 
gospodarczej (lub współpracy) po spełnieniu następujących warunków:

1) złoży w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oświadczenie o kontynuowaniu tego 
ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działal-
ności gospodarczej (lub współpracy);

2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rol-
nym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale 
specjalnym;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń spo-

łecznych;

41 Dz. U. z 2008 r., Nr 50, poz. 291 z późn. zm.
42 Por. wyrok SN z dnia 5 czerwca 2009 r. (I UK 13/2009, LexPolonica nr 2375702).
43 Art. 5a został dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz. U. Nr 124, poz. 585). 
44 Art. 5a został zmieniony ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 873). Znowelizowany przepis zaostrzył przesłan-
ki, od których spełnienia zależała skuteczność wyboru pomiędzy systemami. Po tej dacie omawiany przepis był 
zmieniany jeszcze kilkakrotnie.
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5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów 
z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej45.

Warto zwrócić uwagę, iż na potrzeby ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników sformuło-
wana została definicja pozarolniczej działalności gospodarczej, za którą w pierwotnej wersji, tj. 
od 2 maja 2004 r., uważana była działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów 
o działalności gospodarczej. Natomiast w myśl obowiązującego od 24 sierpnia 2005 r.46 art. 5a 
ust. 10 za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się pozarolniczą działalność gospodar-
czą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników spółek prawa 
handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne, lub z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozu-
mieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Wnioski
Dotychczasowe rozważania prowadzą do następujących wniosków:
1. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania dotyczące zbiegu tytułów do ubezpieczeń są nie-

czytelne i w dużym stopniu zdominowane względami finansowymi Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.

2. W aktualnym stanie prawnym kontrowersje społeczne budzi kwestia art. 9 ust. 4c ustawy 
systemowej, tj. objęcie obowiązkiem ubezpieczeń tylko rencistów prowadzących pozarol-
niczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej i ustawy o rzemiośle.

3. Z uwagi na zasadę równego traktowania wszystkich ubezpieczonych zakresem przepisu 
art. 9 ust. 4c należałoby również objąć podmioty wymienione w art. 8 ust. 6 pkt 2–5.

4. Ponieważ ustawodawca winien przewidywać pewne zachowania obywateli (ubezpieczo-
nych), z aprobatą należy przyjąć rozpoczęte w Sejmie prace zmierzające do uchwalenia 
ustawy abolicyjnej, tj. o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek 
na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Mgr Jolanta Ewa Drzewiecka, absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu

45 Wysokość kwoty granicznej za rok 2010 wynosi 2863 zł (Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej; M. P. Nr 26, poz. 245).
46 Art. 5a został zmieniony ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248).
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Summary of the ar� cle

Coincidance of the insurance titles with reference to a person conducting 
non–agricultural business activity

Pursuant to the Polish social insurance law it is generally permissible for a person to have only 
one title to compulsory insurance. However, there are some cases when a person has two or 
more titles being a basis for the compulsory pension insurance.

Therefore, article 9 of the Act of October, 13 1998 on social insurance includes the regulations 
determining which title in coincidance with other professional activity conducted by a person, 
introduces an obligation to be insured, a title authorizing a person to be excluded from an insur-
ance or the basis entitling a person to choose whether he wants to be insured or not. In that 
context, the author describes regulations concerning a person conducting non–business activity 
(article 6 point 1 item1 of the Act on social insurance system).

The following describes the accumulation of different titles of insurance of entrepreneurs 
pursuant to this regulation:

1) a priest conducting non–business activity,
2) entrepreneur conducting his activity on the basis of the order contract,
3) insured conducting several kinds of business activities,
4) entrepreneur with the fixed pension right,
5) a person conducting simultaneously a business activity and other kind of outwork
6) a person on maternity leave/receiving maternity benefit and conducting business activity
7) a person on military service conducting business activity,
8) agricultural insurance in coincidence with other kind of social insurance.
Moreover, the author underscores problematic situation concerning many women on mater-

nity leave or receiving maternity benefit as the effect of discrepancies in the interpretations of 
the article 9. Until September, 1 2009 they did not know which title exactly authorizes them to 
be the subject of the compulsory social insurance. At the same time it should be underscored 
that the main aim of this article is to make the entrepreneurs familiar with the Act of November, 
13 1998 which as the result of many amendments has became very vogue and controversial.
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Marek Morawski

Wpływ zmian koniunktury gospodarczej na strukturę portfeli 
inwestycyjnych Otwartych Funduszy Emerytalnych

Wstęp
Znany nam obecnie, funkcjonujący w Polsce system emerytalny jest efektem reformy prze-

prowadzonej w 1999 r. Wówczas to miało miejsce przejście od sytemu repartycyjnego do 
kapitałowego, choć z zachowaniem niektórych wcześniejszych rozwiązań. Reforma wprowadziła 
elementy kapitałowe wraz z tzw. formułą zdefiniowanej składki, co umożliwiło indywidualizację 
uczestnictwa w systemie oraz wprowadzenie rachunków dla ubezpieczonych, w tym rachunków 
zarządzanych przez Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE).

System repartycyjny oparty o Międzypokoleniowy Kapitał Uprawnień Emerytalnych zarządzany 
przez ZUS w dłuższej perspektywie okazał się niewydolny. Notoryczne problemy ze zbilansowa-
niem pozyskiwanych składek z wypłacanymi świadczeniami zmuszały Skarb Państwa do stałego 
zasilania systemu emerytalnego środkami budżetowymi. Przyczyną tych wszystkich problemów 
były zmiany demograficzne rujnujące system emerytalny oraz polityka niwelowania negatyw-
nych następstw bezrobocia poprzez mechanizm wcześniejszych emerytur. Z jednej strony, ze 
względu na wykorzystywanie systemu emerytalnego do łagodzenia skutków bezrobocia w la-
tach 80. i 90. minionego wieku, przybywało świadczeniobiorców; z drugiej strony, ze względu na 
malejący przyrost naturalny oraz utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia ubywało pracują-
cych i opłacających składki. Oznaczało to, że różnica pomiędzy obiema stronami bilansu będzie 
się w kolejnych latach powiększać, co w konsekwencji zmuszałoby budżet państwa do coraz 
większego zaangażowania w utrzymanie płynności systemu emerytalnego. Konieczne okazało 
się poszukiwanie rozwiązań umożliwiających indywidualizację świadczeń oraz dostosowanie ca-
łego systemu emerytalnego do zachodzących zmian demograficznych.

Reforma z 1999 r. w założeniach dążyła do przynajmniej częściowego ograniczenia wpływu 
procesów demograficznych na system emerytalny. Wdrożony wówczas system kapitałowy za-
kładał ograniczenie roli „wspólnego budżetu” wszystkich ubezpieczonych poprzez dodanie 
mechanizmu indywidualnych kont, na których to pracujący mieli odkładać środki na przyszłą 
emeryturę. Od tego momentu wysokość zgromadzonych składek oraz efektywność inwestycyj-
na OFE miały w dużej mierze decydować o wysokości przyszłych świadczeń1. Pamiętać jednak 
przy tym należy, iż przeprowadzona reforma nie była pełnym przejściem od systemu reparty-

1 Znaczenie tego składnika emerytury jednak zmalało po reformie z 2011 r., kiedy to zmieniono podział składki 
przekazywanej do ZUS i OFE. 
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cyjnego do systemu kapitałowego – powstała raczej forma mieszana, uwzględniająca po części 
oba te rozwiązania2.

Wdrożony omawianą reformą system emerytalny nie jest zatem czystym systemem kapita-
łowym. Jest to system zachowujący sporą domieszkę wcześniejszych rozwiązań, co pozwala 
zaklasyfikować go jako repartycyjno–kapitałowy. 

Najistotniejszym elementem reformy było utworzenie zarządzanych i reprezentowanych 
przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) Otwartych Funduszy Emerytalnych, a także 
zaistnienie – zaliczanych do tzw. III filaru – dobrowolnych indywidualnych form gromadzenia 
kapitału. Początkowo w skład tego rozwiązania wchodziły Pracownicze Programy Emerytalne; 
następnie, od 2004 r., również Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Kon-
ta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)3. Doprowadzono zatem do sytuacji, w której przyszły 
emeryt zobowiązany został do gromadzenia środków w wybranym przez siebie OFE4. Aby za-
pewnić bezpieczeństwo, a tym samym realność przyszłych świadczeń, nałożono na OFE cały 
szereg ograniczeń, w tym również ograniczenia co do rodzaju oraz skali ryzyka stosowanych in-
strumentów inwestycyjnych, w których fundusze te mogą lokować środki przyszłych emerytów. 
Dzięki limitom określonym w regulacjach prawnych przynajmniej częściowo ograniczone zostało 
niebezpieczeństwo, że środki zgromadzone przez OFE zainwestowane zostaną w instrumenty 
obarczone zbyt dużym ryzykiem, a tym samym zagrożona zostanie wypłata przyszłej emerytury. 
Pociąga to jednak za sobą zmniejszenie możliwej do osiągnięcia stopy zwrotu z uwagi na fakt, 
iż obarczone większym ryzykiem instrumenty inwestycyjne na ogół przynoszą również lepsze 
wyniki.

Jak zatem zmieniała się struktura portfeli inwestycyjnych OFE w czasie kryzysu gospodar-
czego? Czy w okresie wzrostu ryzyka inwestycyjnego odnotowano ucieczkę kapitału w stronę 
bezpiecznych instrumentów inwestycyjnych? Aby uzyskać odpowiedź na tak postawione pyta-
nia, przeprowadzona zostanie analiza zmian struktury portfeli inwestycyjnych w okresie wzrostu 
ryzyka działalności OFE. Zostanie zatem sprawdzone, czy w okresie kryzysu gospodarczego OFE 
podejmowały racjonalne decyzje o odejściu od ryzykownych inwestycji i ulokowaniu zgroma-
dzonych środków w instrumentach dających mniejszy, a za to pewniejszy, zysk. 

Jednym z najistotniejszych problemów, przed jakimi staje inwestor – niezależnie od tego, 
czy chodzi o instytucję, czy inwestora indywidualnego – jest odpowiednia konstrukcja portfela 
inwestycyjnego. Decyzja o tym, jaka część kapitału zostanie zaangażowana w zróżnicowane in-
strumenty inwestycyjne, będzie obrazowała nastawienie inwestora, przyjętą strategię oraz jego 
skłonność do ponoszenia ryzyka5. W przypadku OFE obraz ten będzie zaburzony przez regulacje 
prawne ograniczające swobodę działania w tym zakresie. 

Portfel inwestycyjny jest zatem swoistym obrazem przyjętej strategii inwestycyjnej. Konstruk-
cja tegoż portfela jest również sposobem na zdywersyfikowanie ryzyka – co w praktyce polega 

2 T. i A. Sojka, R. Kwiatkowska, Ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 1999 r. Nowy system, PTE, Zielona Góra 
1999, s. 3–6.
3 Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego pojawiły się wśród emerytalnych produktów oszczędno-
ściowych dopiero w styczniu 2012 r.
4 T. Szumlicz, Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 
2006, s. 260.
5 B. Kaszuba, Praktyczne problemy w teorii portfela, (w:) K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i prak-
tyki. Rynek finansowy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 174, Wrocław 2011, 
s. 381–393. 
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na ulokowaniu części środków w bezpieczniejszych aktywach. W literaturze przedmiotu strate-
gie inwestycyjne dzielone są najczęściej wedle następujących kryteriów6:

a) kryterium horyzontu czasowego:
długoterminowe� 
krótkoterminowe.� 

b) kryterium tolerancji ryzyka:
wzrostowe (ryzykowne)� 
dochodowe (bezpieczne).� 

Na pierwszy rzut oka widać, że w przypadku OFE będziemy mieli do czynienia z długim hory-
zontem czasowym (sięgającym niekiedy nawet 30 lat) oraz dochodową (bezpieczną) strategią 
inwestycyjną. Takie założenia konstrukcji portfela inwestycyjnego w połączeniu z ograniczeniami 
prawnymi tłumaczą wysoki udział obligacji w portfelach inwestycyjnych OFE przedstawionych 
w dalszej części opracowania. 

1. Regulacje prawne ograniczające możliwości inwestycyjne OFE
Należy pamiętać, że fundusze emerytalne nie mogą w pełni dowolnie inwestować zgro-

madzonych środków. Ograniczenia prawne w tej materii mogą wprawdzie prowadzić do 
nieoptymalnego wykorzystania zgromadzonych środków, jednak taki jest koszt bezpieczeństwa, 
który należy ponieść, aby urealnić wypłatę emerytury w przyszłości7.

U podstaw omawianej reformy legła ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych8, która reguluje zasady tworzenia oraz funkcjonowania 
funduszy emerytalnych. Z punktu widzenia najbardziej interesujących nas limitów inwestycyj-
nych najistotniejszy jest rozdział 15 tejże ustawy wraz z wydanymi na jego podstawie aktami 
wykonawczymi.

Art. 141 ust. 1 ustawy definiuje rodzaje instrumentów, w jakie OFE mogą lokować środki 
powierzone im przez uczestników funduszu. Nie jest to jednak wykaz zamknięty; w ust. 3 od-
najdujemy delegację do wydania rozporządzenia przez Radę Ministrów, dzięki której możliwe 
jest rozszerzenie wskazanego wcześniej zakresu o inne niż doprecyzowane w ust. 1 instrumenty 
inwestycyjne. W dalszej części rozdziału 15 ustawy czytamy o kolejnych ograniczeniach inwe-
stycyjnych, w tym głównie doprecyzowujących kwestie udziału poszczególnych instrumentów 
w łącznej kwocie aktywów funduszu9. Zapisy ustawowe wraz z rozporządzeniami wykonawczy-
mi można na potrzeby naszego badania uogólnić i zapisać w Tabeli nr 1.

6 S. Majewski, Wielokryterialność w modelowaniu składu portfeli pa pierów wartościowych, (w:) K. Jajuga (red.), 
Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, nr 174, Wrocław 2011, s. 410. 
7 Poprzez ograniczenie udziału w portfelach inwestycyjnych produktów inwestycyjnych obarczonych zbyt du-
żym ryzykiem. 
8 Dz. U. Nr 139, poz. 934.
9 F. Chybalski (red.), Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz 
decyzji członków, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 88–92.
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Tabela nr 1. Limity inwestycyjne środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emery-
talnych

Aktywa
Procentowy 

udział w sumie 
aktywów

Lokaty w depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej 20

Lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także w notowanych na 
regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji i obligacjach zamiennych na akcje 
tych spółek oraz akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych

42,5
docelowo 90

Lokaty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje oraz prawach poboru spółek 
nienotowanych na rynku oficjalnych notowań

7,5

Lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymia (zwanej 
dalej ustawą o obrocie instrumentami finansowymi), akcjach spółek niebędących przedmiotem 
obrotu na rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub 
zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawach poboru, prawach do akcji 
oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek

10

Lokaty w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10

Lokaty w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne 
fundusze inwestycyjne otwarte

15

Lokaty w obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowanych zgodnie 
z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

40

Lokaty w innych niż zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

20

Lokaty w obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjachb 20

Lokaty w zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, 
miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości 
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

40

Lokaty w innych niż zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez inne 
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały 
zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

10

Lokaty w listach zastawnych 40

Lokaty w listach zastawnych innych niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie 
instrumentami finansowym

15

Lokaty w kwitach depozytowych, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10

Lokaty w niezabezpieczonych obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez 
spółki publiczne

10

Lokaty w zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
niezabezpieczonych obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, których emitentem jest 
spółka niepubliczna

5

a Dz. U. Nr 183, poz. 1538.
b Dz. U. Nr 83, poz. 420.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie treści ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych.
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2. Sytuacja makroekonomiczna

Kryzys gospodarczy, jaki rozpoczął się na amerykańskim rynku nieruchomości, spowodowany 
był z jednej strony dość liberalną polityką kredytową wielu banków, z drugiej zaś stopniowym 
podnoszeniem przez amerykański bank centralny (Fed) stóp procentowych10. Dalsza inżynieria 
finansowa doprowadziła do sprawnej dystrybucji tzw. złych kredytów do innych banków i kra-
jów, co w konsekwencji spowodowało rozlanie się kryzysu na niemal cały świat. Spowolnienie 
gospodarcze dotknęło także i Polskę – skutki można było obserwować w niemal wszystkich 
publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwo Gospodarki wskaźnikach ma-
kroekonomicznych. 

Od początku 2008 roku obserwowaliśmy zatem stopniowe obniżanie się tempa wzrostu kra-
jowego PKB. Tempo to osiągnęło najniższy pułap w pierwszym kwartale 2009 r. (patrz Wykres 
nr 1).

Wykres nr 1. Dynamika realna produktu krajowego brutto niewyrównanego sezonowo* (ceny 
średnioroczne roku poprzedniego)

* Porównanie z analogicznym okresem roku poprzedniego = 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tak poważne zmiany w gospodarce nie mogły pozostać niezauważone przez inwestorów, 
w tym także przez fundusze emerytalne. Świadectwem rozmiarów zapaści gospodarczej oraz re-
akcji na nią rynków finansowych niech będzie skala wahań głównych indeksów Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie, która niemal pokrywa się z przywołanym wyżej wskaźnikiem PKB 
(patrz Wykres nr 2 i nr 3).

10 Zwalczanie inflacji w USA w okresie bezpośrednio przed kryzysem gospodarczym. W 2006 r. w celu obniżenia 
inflacji Fed podniósł stopę dyskontową do 6,25%. Wysoka stopa procentowa, na poziomie 5 i więcej punktów 
procentowych, utrzymywała się aż do końca 2007 r.
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Wykres nr 2. Indeks WIG za okres od 31 października 2006 r. do 31 października 2011 r.

Źródło: GPW S.A.

Wykres nr 3. Indeks WIG20 za okres od 31 października 2006 r. do 31 października 2011 r.

Źródło: GPW S.A.

Tak istotny ruch na GPW skutkujący spadkiem rentowności notowanych tam akcji musiał 
wywołać reakcję każdego racjonalnego inwestora. Czy zatem Otwarte Fundusze Emerytalne 
rozpoczęły odwrót od inwestowania w obarczone sporym ryzykiem akcje ku „bezpiecznej przy-
stani”, jaką niewątpliwie są np. obligacje Skarbu Państwa? Odpowiedź na to pytanie uzyskamy, 
gdy przeanalizujemy zmiany w strukturze portfeli inwestycyjnych OFE w okresie kryzysu.

3. Zmiany w strukturze portfeli inwestycyjnych OFE w okresie kryzysu gospodarczego
Na potrzeby dalszych badań dokonano weryfikacji udziału środków zgromadzonych przez 

OFE w wybranych instrumentach inwestycyjnych poprzez porównanie tych wartości z sumą 
wszystkich aktywów zgromadzonych przez poszczególne fundusze11. Instrumenty inwestycyjne 
dobrano tak, aby reprezentowały skrajnie różne ryzyka inwestycyjne. Takie podejście pozwoli 
nam zaobserwować wyraźne ruchy w strukturze portfeli inwestycyjnych funduszy emerytal-
nych, spowodowane zmianą sytuacji makroekonomicznej gospodarki. Zmiana tych wskaźników 
umożliwi nam określenie trendów inwestycyjnych, a tym samym zdolność OFE do niwelowania 
ryzyka, jakie miało miejsce w badanym okresie na rynkach finansowych12.

11  F. Chybalski, op. cit., s. 120–121.
12  Ibidem, s. 93–100. 
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Tabela nr 2. Zmiany udziału wybranych aktywów w całości portfela inwestycyjnego w latach 
2008–2009

Otwarty Fundusz Emerytalny 

Udział akcji spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym 
w całości portfela 

I kw. 
2008

II kw. 
2008

III kw. 
2008

IV kw. 
2008

I kw. 
2009

II kw. 
2009

III kw. 
2009

IV kw. 
2009

AEGON OFE 30,22% 25,66% 26,00% 22,05% 20,10% 23,27% 27,03% 28,37%

AIG OFEa 32,29% 28,45% 25,06% 22,53% 22,45% 24,48% 28,36% 31,60%

Allianz Polska OFE 29,10% 25,59% 21,97% 18,52% 18,37% 23,00% 28,76% 29,92%

AXA OFE 30,67% 27,74% 25,22% 20,62% 19,23% 24,21% 27,75% 29,83%

Bankowy OFEb 28,54% 25,69% 22,11% 19,32% 19,03% 23,67% 25,90% 28,49%

Commercial Union OFE BPH CU WBKc 31,68% 28,54% 24,60% 20,53% 18,88% 22,93% 27,69% 28,76%

Generali OFE 30,21% 26,52% 24,38% 22,74% 22,00% 23,25% 27,52% 32,14%

ING Nationale–Nederlanden Polska OFE 33,79% 30,27% 25,77% 21,65% 21,14% 25,14% 27,45% 29,84%

Nordea OFE 31,46% 29,12% 25,08% 21,95% 20,48% 23,90% 27,13% 33,29%

Pekao OFE  30,44% 28,58% 24,73% 20,93% 19,68% 25,40% 29,73% 29,86%

OFE Pocztylion 29,12% 28,12% 22,25% 22,42% 21,74% 21,64% 28,53% 27,30%

OFE Polsat 38,14% 38,29% 38,72% 37,69% 37,71% 38,21% 39,58% 37,01%

OFE PZU „Złota Jesień” 33,89% 30,73% 25,57% 22,84% 21,71% 26,08% 29,21% 31,02%

OFE Skarbiec–Emerytura d 31,69% 26,20% 25,34% b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

OFE WARTA 31,59% 27,06% 24,41% 21,89% 20,73% 25,04% 28,72% 30,20%

Średnio 32,22% 28,93% 25,07% 21,62% 20,61% 24,63% 27,99% 30,51%

a Od dnia 9 października 2009 r. nastąpiła zmiana nazwy AIG OFE na Amplico OFE.
b Od dnia 23 grudnia 2009 r. nastąpiła zmiana nazwy Bankowy OFE na PKO BP Bankowy OFE.
c Od dnia 1 czerwca 2009 r. nastąpiła zmiana nazwy Commercial Union OFE BPH CU WBK na Aviva OFE Aviva 

BZ WBK.
d Od dnia 7 listopada 2008 r. nastąpiło zakończenie likwidacji OFE Skarbiec–Emerytura i przeniesienie aktywów 
OFE Skarbiec–Emerytura do AEGON OFE.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF.

W Tabelach nr 2 i nr 3 zaprezentowano zmiany udziałów dwóch grup instrumentów inwesty-
cyjnych dla każdego z funkcjonujących na polskim rynku OFE. Badanie dotyczy lat 2008–2009 
z uwagi na fakt, iż na ten właśnie okres przypadają największe wahania PKB, co powinno ułatwić 
nam wykrycie jednoznacznych tendencji rynkowych.

Rok 2008, co można zobaczyć na Wykresie nr 1, był okresem stałego i konsekwentnego ob-
niżania się wskaźnika wzrostu PKB. Trend ten zakończył się w pierwszym kwartale 2009 r. i od 
tamtej pory obserwujemy systematyczny wzrost tego wskaźnika.
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Tabela nr 3. Zmiany udziału wybranych aktywów w całości portfela inwestycyjnego w latach 
2008–2009

Otwarty Fundusz Emerytalny 
Udział obligacji w całości portfela

I kw. 
2008

II kw. 
2008

III kw. 
2008

IV kw. 
2008

I kw. 
2009

II kw. 
2009

III kw. 
2009

IV kw. 
2009

AEGON OFE 62,20% 67,09% 71,58% 75,89% 76,29% 72,56% 69,89% 68,53%

AIG OFE 60,68% 58,20% 70,67% 73,14% 70,46% 65,90% 69,18% 66,95%

Allianz Polska OFE 67,30% 67,30% 70,35% 77,79% 77,90% 74,47% 65,65% 62,09%

AXA OFE 66,08% 67,54% 69,83% 76,89% 77,30% 72,38% 68,99% 67,58%

Bankowy OFE 67,44% 64,28% 66,27% 75,94% 76,93% 74,97% 72,28% 70,78%

Commercial Union OFE BPH CU WBK 61,34% 60,51% 66,05% 75,19% 75,85% 73,20% 68,02% 64,88%

Generali OFE 68,00% 65,27% 65,58% 72,81% 74,53% 71,31% 68,20% 66,07%

ING Nationale–Nederlanden Polska OFE 64,32% 63,88% 65,65% 76,47% 76,61% 73,25% 67,88% 67,24%

Nordea OFE 61,00% 60,91% 64,43% 70,77% 70,98% 66,09% 70,06% 65,05%

Pekao OFE  62,86% 62,35% 67,97% 75,48% 77,09% 72,01% 68,29% 67,25%

OFE Pocztylion 66,90% 69,54% 73,43% 74,80% 76,03% 72,27% 62,81% 65,95%

OFE Polsat 53,13% 51,57% 55,48% 58,69% 58,42% 57,70% 54,40% 56,90%

OFE PZU „Złota Jesień” 61,42% 67,03% 69,69% 74,94% 76,69% 71,56% 69,30% 67,13%

OFE Skarbiec–Emerytura 67,22% 71,90% 74,65% b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

OFE WARTA 61,35% 56,74% 67,34% 75,71% 74,91% 69,45% 69,24% 67,18%

Średnio 63,02% 63,28% 67,45% 75,10% 75,50% 71,72% 68,43% 66,59%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF.

Wykres nr 4. Zmiany udziału wybranych instrumentów finansowych o różnym poziomie ryzy-
ka w globalnym portfelu inwestycyjnym OFE w okresie kryzysu gospodarczego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF.
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Konsekwencją zaobserwowanych zmian makroekonomicznych oraz negatywnych informacji 
gospodarczych docierających zza oceanu stała się silna korekta na GPW, prowadząca do wyprze-
daży zgromadzonych przez inwestorów akcji i tym samym spadku ich wartości. Główne indeksy 
warszawskiej giełdy zanotowały wyraźne spadki, co zostało uwidocznione na Wykresach nr 2 
i nr 3. 

Zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni rozpoczęli odwrót od ryzykownych ak-
cji, przenosząc swoje lub powierzone im środki na znacznie bezpieczniejsze obligacje. Skalę tego 
zjawiska w przypadku OFE obserwujemy na Wykresie nr 4, który w zakresie obserwowanych 
trendów (dla akcji) niemal pokrywa się ze wskaźnikiem PKB. Wzmożonym zainteresowaniem 
w tym samym okresie cieszyły się znacznie bezpieczniejsze obligacje, co może oznaczać, że 
fundusze konsekwentnie kształtowały swoją politykę inwestycyjną, uzależniając ją od sytuacji 
gospodarczej i obserwowanych tendencji rynkowych.

Sytuacja wygląda podobnie, gdy uwzględnimy podział na duże i małe OFE. Podziału dokonano 
na podstawie analizy łącznej kwoty aktywów będących w posiadaniu funduszy w ostatnim kwar-
tale badanego okresu. W ten sposób udało się określić próg kwotowy na poziomie 7 000 000 
000 PLN, będący podstawą do podziału OFE na duże lub małe13. Tak więc duży fundusz to taki, 
którego łączna kapitalizacja przekracza wskazaną kwotę, a mały to ten, który posiada aktywa 
o łącznej kwocie poniżej podanego progu.

Zarówno duże, jak i małe fundusze zachowywały się podobnie, a zmiany w strukturze ich 
portfeli inwestycyjnych niemal odzwierciedlały zachowanie pozostałych uczestników rynku. Nie-
znacznie większy zakres wahań dużych OFE nie zmienia podstawowego kierunku zmian, które 
były charakterystyczne dla całego rynku.

Wykres nr 5. Zmiany udziału wybranych instrumentów finansowych o różnym poziomie ryzyka 
w globalnym portfelu inwestycyjnym dużych i małych OFE w okresie kryzysu gospodarczego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF.

13 Jest to próg kwotowy, przy którym liczba funkcjonujących w owym czasie na polskim rynku OFE dzielona jest 
na dwie równe liczebnie grupy.
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Kolejnym sposobem na zweryfikowanie zachowań funduszy inwestujących środki przyszłych 
emerytów jest analiza oparta o weryfikację zmian w strukturze portfeli inwestycyjnych w zesta-
wieniu ze zmianami koniunktury gospodarczej wyrażonej wskaźnikiem PKB. Widzimy zatem, że 
OFE wraz z postępującym spowolnieniem gospodarki systematycznie odchodziły od obarczo-
nych większym ryzykiem akcji i skłaniały się ku bezpieczniejszym obligacjom. 

Wykres nr 6. Zestawienie zmian w strukturze portfeli inwestycyjnych OFE ze wskaźnikiem 
PKB

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF i GUS.

Na uwagę zasługuje szybka reakcja funduszy, która miała miejsce w pierwszym kwartale 
2009 r. Był to okres, gdy tempo wzrostu produktu krajowego brutto Polski przestało spadać, 
odnotowano wówczas pierwsze objawy ożywienia gospodarki. W tym samym czasie OFE rozpo-
czynają stopniowe odchodzenie od dotychczasowej strategii inwestycyjnej i zaczynają pozbywać 
się obligacji na rzecz obarczonych większym ryzykiem akcji. Można nawet zauważyć nieznaczne 
wyprzedzenie reakcji OFE na zmiany koniunktury, świadczące o tym, że fundusze spodziewały 
się odmiany trendu zmian polskiego PKB. Odnotowane zmiany struktury portfeli inwestycyjnych 
dowodzą, że fundusze starały się aktywnie dopasowywać swoją politykę inwestycyjną do aktu-
alnej sytuacji rynkowej i gospodarczej.

Zakończenie
Na podstawie analizy wyników zaprezentowanych badań można dojść do wniosku, że osoby 

zarządzające oraz posiadające wpływ na decyzje inwestycyjne funduszy emerytalnych podejmo-
wały działania niwelujące ryzyko inwestycyjne. W dobie narastającego kryzysu gospodarczego, 
a tym samym spadku rentowności ryzykownych aktywów, obserwujemy przesunięcie środków 
zgromadzonych przez przyszłych emerytów ku bezpieczniejszym i bardziej przewidywalnym in-
strumentom finansowym. Tendencja ta jest zauważalna zarówno na poziomie poszczególnych 
funduszy, jak i na całym rynku. Są to działania zgodne z rozsądkiem inwestora, który stara się 
maksymalizować zyski w okresie panującej na giełdach hossy oraz ograniczać obniżenie stopy 
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zwrotu w okresie bessy. Jest to sposób postępowania świadomie wybierany zarówno przez in-
westorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, zgodnie ze znaną na rynku zasadą, iż granie 
przeciw trendowi jest dalece nieopłacalne, a z pewnością bardzo kosztowne.

Poziom spadku w tym okresie stopy zwrotu z inwestycji powinien stać się jednak punktem wyj-
ścia do dyskusji wśród ekspertów, czy stosowane obecnie zabezpieczenia są wystarczające wobec 
dynamicznych zmian rynkowych. Efektem tego typu dyskusji powinna stać się rekomendacja 
dotycząca ewentualnych zmian wysokości limitów inwestycyjnych. Być może zamiast zaostrzać 
owe limity i tym samym ograniczać zdolność funduszy do pomnażania środków, wystarczyłoby 
przyjęcie odmiennej polityki inwestycyjnej wobec ubezpieczonych, którym do osiągnięcia wieku 
emerytalnego pozostała różna liczba lat. Prowadziłoby to do stopniowego przechodzenia polity-
ki inwestycyjnej ku bardziej stabilnym i bezpieczniejszym instrumentom finansowym14.

W kontekście dynamicznych zmian, jakie zachodzą na światowych rynkach finansowych, OFE 
zarządzające środkami przyszłych emerytów jeszcze niejednokrotnie staną przed wyzwaniem 
gospodarowania kapitałem w dobie kryzysu gospodarczego. Umiejętność poradzenia sobie 
z tym wyzwaniem będzie warunkować zdolność całego systemu zabezpieczenia emerytalnego 
do zapewnienia odpowiedniej wysokości świadczeń oraz utrzymania ich na odpowiednim po-
ziomie15. 

Mgr Marek Morawski, doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Summary of the ar� cle

Influence of economic changes on the structure of investment portfolio 
of Open Pension Funds

The following article focuses on the issue of active management of the investment risk used 
by Open Pension Funds. All the practices described indicate that during the crisis these funds 
aim at saving assets gathered.

By analyzing gradual changes in the structure of the fund’s investment portfolios it can be ob-
served how these portfolios were adjusted to the changing market conditions.

A reliable investor always aims at either maximalising the profit or protecting the assets. After 
comparing the changes introduced to the assets of Open Pension Funds in 2008 and 2009 it can 
be observed that they were transferred between the financial instruments depending on vari-
ous risk levels.

Such changes can trigger a discussion concerning the necessity to introduce possible legislative 
amendments in order to assure additional protection as far as pension benefit is concerned.

14 F. Chybalski, I. Staniec (red.), 10 lat reformy emerytalnej w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 
2009, s. 145–157.
15 G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, IPiSS, War-
szawa 2005, s. 553.
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II. INNE OPRACOWANIA

1. Najem pojazdu zastępczego w świetle uchwały 
Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r.

Aleksander Daszewski

Wprowadzenie

Dostrzegana od kilku lat potrzeba szerszego wyjaśnienia zasadności roszczenia o zwrot kosztów 
najmu samochodu zastępczego, w szczególności jeśli roszczenie to kierowane jest przez osoby, 
które wykorzystywały swój uszkodzony lub zniszczony pojazd mechaniczny do celów prywatnych, 
innych niż prowadzenie działalności gospodarczej, oraz powszechnie stosowana przez zakłady 
ubezpieczeń praktyka odmowy refundacji tych kosztów stały się przedmiotem szczególnego 
zainteresowania Rzecznika Ubezpieczonych. W prowadzonych w Biurze Rzecznika indywidual-
nych postępowaniach skargowych ubezpieczyciele formułowali różnorodne stanowiska. Jedni 
odmawiali zwrotu kosztów najmu co do zasady, twierdząc, że jest to szkoda niemajątkowa. Inni 
ubezpieczyciele natomiast nakładali szereg ograniczeń w zwrocie kosztów i wprowadzali wiele 
niewykonalnych obowiązków udowodnienia, że wynajmując pojazd zastępczy, poszkodowany 
działał w celu wyłączenia innej szkody w jego mieniu albo że w okresie likwidacji szkody nie 
mógł poruszać się środkami komunikacji publicznej. W wyjątkowych przypadkach, w szczegól-
nych okolicznościach życiowych poszkodowanych ubezpieczyciele dopuszczali tego typu zwrot.

Dokonując analizy prawnej omawianej problematyki, Rzecznik sięgał przede wszystkim do 
judykatury, a także nielicznych poglądów doktryny. W wyniku szerokiej kwerendy orzecznic-
twa Rzecznik Ubezpieczonych stwierdził, iż przeważającą linią orzecznictwa było uznawanie, że 
utrata możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego stanowi szkodę majątkową. Stwierdził 
również, że brak jest zarówno uzasadnienia do odmiennego traktowania osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, jak i szczególnych ograniczeń 
dla poszkodowanych osób, nakazujących im w pierwszej kolejności skorzystanie z komunikacji 
publicznej. Warto tu zaznaczyć – co pozwalało Rzecznikowi skierować wniosek do Sądu Naj-
wyższego – iż podczas tej stosunkowo szerokiej analizy zdiagnozowano incydentalne, wręcz 
jednostkowe orzeczenia, które nieco odmiennie kwalifikowały roszczenia poszkodowanych 
o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego. 

Wyrażane wówczas wyjątkowo nieliczne poglądy doktryny również opowiadały się za obję-
ciem odpowiedzialnością odszkodowawczą kosztów związanych z najmem zastępczego środka 
komunikacji, czego przykładem były przemyślenia wybitnych przedstawicieli nauki prawa cywil-
nego: profesorów A. Wąsiewicza, S. Sołtysińskiego oraz T. Dybowskiego.
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Wskazywana analiza i stwierdzone incydentalne rozbieżności w orzecznictwie, a także spo-
łeczny wymiar problemu, w postaci dostrzeganej od kilku lat masowości korzystania z pojazdów 
mechanicznych w Polsce, spowodowały, że w dniu 16 grudnia 2010 r. Rzecznik złożył do Sądu 
Najwyższego zapytanie z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie zasadności roszczeń 
osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, o zwrot kosztów najmu pojazdu 
zastępczego.

Sąd Najwyższy po przeanalizowaniu wszelkich argumentów w dniu 17 listopada 2011 r. (III CZP 
05/11) podjął uchwałę o następującej treści: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działal-
ności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu 
zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z ko-
munikacji zbiorowej”.

W dniu 18 stycznia 2012 r. uchwała wraz z uzasadnieniem wpłynęła do Biura Rzecznika Ubezpieczo-
nych. Należy ją dokładnie przeanalizować i stwierdzić, co zostało w niej powiedziane. W mojej ocenie 
nie warto natomiast zastanawiać się nad tym, czego Sąd Najwyższy nie stwierdził. Omawianie tej tak 
istotnej dla odpowiedzialności odszkodowawczej uchwały poprzez negację i wskazania, czego Sąd 
Najwyższy nie powiedział, co odrzucił, czego nie zaaprobował czy też jakich poglądów nie podzielił, 
rodzić będzie niepotrzebne nieporozumienia i przekłamania. Po analizie całości uchwały, a zwłaszcza 
sentencji (o której niektórzy komentatorzy zapominają, skupiając się wyłącznie na wyrwanych z kon-
tekstu jej fragmentach wraz z uzasadnieniem) jawią się następujące wnioski dla praktyki: 

Po pierwsze, Sąd Najwyższy, podzielając stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych, uznał jako � 
zasadę, że poszkodowanemu korzystającemu z pojazdu mechanicznego niesłużącego do 
prowadzenia działalności gospodarczej należy się zwrot kosztów najmu pojazdu zastępcze-
go. Sąd Najwyższy w swojej argumentacji wspomagał się rozwiązaniami przyjętymi w syste-
mach prawnych innych krajów Unii Europejskiej (zastrzegając ich niejednolitość), wskazując, 
iż poszkodowanym przyznaje się uprawnienie do refundacji kosztów najmu pojazdu zastęp-
czego w następstwie zniszczenia albo uszkodzenia własnego pojazdu. Dodatkowo stwierdził, 
co wzmacnia powyżej formułowaną tezę, iż podobieństwo niemieckiego systemu prawnego 
w omawianym zakresie do systemu polskiego skłania do wskazania obecnych w nim roz-
wiązań, w których to przyjmuje się, że właściciel uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu 
może żądać na podstawie § 249 ust. 2 zd. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego naprawienia 
szkody odpowiadającej poniesionym kosztom najmu pojazdu zastępczego na czas naprawy 
uszkodzonego pojazdu albo na czas potrzebny do nabycia innego pojazdu, niezależnie od 
tego, czy uszkodzony (zniszczony) pojazd był wykorzystywany do celów gospodarczych, czy 
też osobistych (tzn. niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą).
Po drugie, w niektórych sytuacjach Sąd Najwyższy ograniczył powyższą generalną zasadę, � 
wskazując (wzorem rozwiązań niemieckich i powołując się na zasadę proporcjonalności) 
na zbędność najmu, gdy poszkodowany dysponuje innym samochodem nadającym się do 
wykorzystania (np. stojącym w garażu, niewykorzystywanym w tym czasie przez współmał-
żonka, rodzica, dziecko) lub istnieje celowość korzystania z innych środków komunikacji (np. 
taksówki, usługowego przewozu osób) w tych stanach faktycznych, gdy poszkodowany uży-
wał swego pojazdu w sposób sporadyczny i okazjonalny (np. tylko w soboty, odwiedzając ro-
dziców lub znajomych). Wskazał ponadto, że przy realizacji uprawnienia do zwrotu kosztów 
wynajmu pojazdu zastępczego preferowane jest działanie rozsądne i ekonomiczne.
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Po trzecie, Sąd Najwyższy określił, jakie dwa warunki musi spełniać wydatek na najem pojaz-� 
du zastępczego, aby mieścił się w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela. 
Wskazał, że wydatek na najem pojazdu zastępczego powinien być celowy i ekonomicznie 
uzasadniony. Wydatek celowy to koszt najmu pojazdu zastępczego lub innego środka trans-
portu niebędącego środkiem komunikacji publicznej, który został poniesiony na odtworze-
nie możliwości korzystania z uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy. Natomiast wydatek ekono-
micznie uzasadniony to koszt najmu pojazdu o podobnej klasie do pojazdu uszkodzonego lub 
zniszczonego, odpowiadający stawkom najmu, które obowiązują na danym rynku lokalnym 
(cenom rynkowym za tego typu usługi) i przez okres naprawy pojazdu mechanicznego lub 
do czasu nabycia nowego pojazdu. Ocenę tę wyraźnie potwierdza teza wyrażona przez Sąd 
Najwyższy, że na dłużniku powinien w związku z tym ciążyć obowiązek zwrotu wydatków 
celowych i ekonomicznie uzasadnionych, pozwalających na wyeliminowanie negatywnych 
dla poszkodowanego następstw, niedających się usunąć w inny sposób, z zachowaniem roz-
sądnej proporcji między korzyścią wierzyciela a obciążeniem dłużnika.
Po czwarte, Sąd Najwyższy w pełni podzielił pogląd Rzecznika Ubezpieczonych, że korzystanie � 
przez poszkodowanego z własnego pojazdu mechanicznego nie może być odtworzone przez 
korzystanie z komunikacji zbiorowej (publicznej), są to bowiem odmienne sposoby korzysta-
nia z rzeczy. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy wyraźnie podkreślił, że w dzisiejszych realiach 
samochód w sposób bardziej wszechstronny i funkcjonalny zaspokaja potrzeby właściciela 
uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu niż czynią to środki transportu zbiorowego. Korzyst-
nie z samochodu stało się obecnie standardem cywilizacyjnym i taka jego funkcja będzie się 
umacniać. Innymi słowy, pomimo karkołomnych twierdzeń i nadinterpretacji w komunika-
tach formułowanych ze strony samorządu ubezpieczycieli (PIU) nie można uzależniać refun-
dacji kosztów najmu pojazdu zastępczego od wykazania przez poszkodowanego, że nie mógł 
on skorzystać ze środków komunikacji publicznej lub że korzystnie z nich było niedogodne. 
Potwierdza to wprost zarówno drugie zdanie sentencji uchwały, jak i fakt, iż wykorzystanie 
środków transportu zbiorowego nie zostało przez Sąd Najwyższy uznane nawet za ekwiwa-
lentny sposób odtworzenia możliwości korzystania z uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu, 
jeśli poszkodowany w sposób incydentalny (okazjonalny) wykorzystywał swój samochód.
Po piąte, jeśli zrównuje się sytuację poszkodowanych nieprowadzących działalności gospodar-� 
czej z przedsiębiorcami do oceny ich roszczeń, należy stosować wskazania dotychczasowego 
orzecznictwa, które ukształtowało się na tle zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego po-
trzebnego do kontynuowania działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy wyraźnie zaakcento-
wał, iż właściciel eksploatujący rzecz w celach niezarobkowych nie może być traktowany go-
rzej niż właściciel przedmiotu służącego do celów zarobkowych. Kluczowe dla praktyki będą 
tu orzeczenia zapadłe na tle najmu pojazdu zastępczego przeznaczonego do kontynuowania 
działalności gospodarczej – w odniesieniu do okresu refundacji, pomniejszenia odszkodowa-
nia o nieponiesione koszty eksploatacji uszkodzonego pojazdu oraz wymagań stawianych po-
jazdowi zastępczemu. Chodzi tutaj o orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. 
(IV CK 672/03), 2 lipca 2004 r. (II CK 412/03), 5 listopada 2004 r. (II CK 494/03) i 26 listopada 
2002 r. (V CKN 1397/00). Dla praktyków jest również oczywiste, że różnorodność okoliczności 
związanych z następstwami wypadku komunikacyjnego oraz sytuacją życiową konkretnego 
poszkodowanego, nie pozwoliła w uchwale na formułowanie kazuistycznych wskazań, dlate-
go okoliczności te wymagają każdorazowo indywidualnej oceny (ad casum).
Po szóste, przypomniano prezentowane uprzednio w orzecznictwie Sądu Najwyzszego sta-� 
nowisko, że należne odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastęp-
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czego można pomniejszyć o wydatki eksploatacyjne, które zostałyby poniesione, gdyby sa-
mochód nie został uszkodzony lub zniszczony.
Po siódme, ciężar dowodu w postępowaniu likwidacyjnym w przypadku odmowy realizacji � 
roszczeń z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego spoczywał będzie po stronie 
wywodzącej skutki prawne z określonych faktów, co oznacza, iż to na zakładzie ubezpieczeń 
będzie ciążył obowiązek wykazania, że zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego nie przysłu-
guje, gdyż poszkodowany dysponował innym samochodem nadającym się do wykorzystania 
bądź używał pojazdu w sposób sporadyczny (okazjonalny). Tym samym w praktyce poszko-
dowany będzie miał wyjątkowo łatwe zadanie, bowiem prócz wykazania utraty możliwości 
korzystania ze swojego pojazdu będzie musiał wykazać, iż poniósł koszty wynajmu pojazdu 
zastępczego – zwykle poprzez przedstawienie umowy najmu takiego pojazdu, okazanie fak-
tury lub innych dokumentów potwierdzających fakt najmu. Za słusznością roszczenia bę-
dzie przemawiał oczywisty dowód, iż na skutek wypadku poszkodowany został pozbawiony 
możliwości korzystania z samochodu. Wprawdzie nie wynika to wprost z niniejszej uchwały, 
natomiast w przedmiocie zasad związanych z ciężarem dowodu w postępowaniu likwida-
cyjnym Sąd Najwyższy wypowiada się w swoim orzecznictwie od szeregu lat. Przykładowo 
w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 sierpnia 2003 r. (IV CKN 387/01) jednoznacznie stwierdził, 
że w postępowaniu likwidacyjnym poszkodowany ma niewielkie obowiązki proceduralne, 
do których, oprócz wystąpienia z wnioskiem, należy przede wszystkim udokumentowanie 
szkody powstałej na skutek wypadku ubezpieczeniowego, natomiast zasadniczy ciężar tego 
postępowania spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. Skoro ciężar postępowania likwidacyj-
nego spoczywa na ubezpieczycielu, nie może być przerzucany na osobę bądź inne podmioty 
występujące z roszczeniem odszkodowawczym (analogicznie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
19 września 2002 r., V CKN 1134/00). Podobnie w przypadku umowy ubezpieczenia auto-
casco Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 grudnia 1998 r. (II CKN 114/98) wskazał, że w toku 
likwidacji szkody ciężar dowodu obciąża ubezpieczającego w odniesieniu do wykazania tylko 
takich faktów, jak zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenie składki oraz powstanie szkody 
wskutek wypadku objętego tym ubezpieczeniem. Podkreślić także trzeba, iż przeprowadza-
jąc postępowanie wyjaśniające, ubezpieczyciel powinien wykorzystać wszelkie dostępne mu 
możliwości (środki dowodowe), pozwalające na ustalenie stanu faktycznego sprawy. Należy-
tą staranność w wykonaniu przez zakład ubezpieczeń obowiązku dotyczącego ustalenia sta-
nu faktycznego zdarzenia, zasadność zgłoszonych roszczeń oraz wysokość świadczenia okre-
śla się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, 
stosownie do przepisu art. 355 § 2 k.c. Norma ta nakazuje więc uwzględnić profesjonalizm 
ubezpieczyciela, jego doświadczenie, fakt posiadania fachowej kadry oraz środków material-
nych, a także stosunkowo łatwy dostęp do opinii rzeczoznawców i innych specjalistów w da-
nej dziedzinie. Podobnie na podmiot obciążony ciężarem dowodu w postępowaniu likwi-
dacyjnym Sąd Najwyższy wskazał wyraźnie w niedawnej uchwale z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
(III CZP 80/11): „Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, 
odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi”. Analogicz-
nie należy podchodzić do ciężaru dowodu w odniesieniu do zwrotu kosztów najmu pojazdu 
zastępczego, co oznacza, że jeżeli ubezpieczyciel wykaże brak celowości czy ekonomicznego 
uzasadnienia najmu pojazdu zastępczego, to będzie mógł odmówić refundacji kosztów po-
niesionych z tego tytułu. Stąd za niesłuszne uznać należy pojawiające się w piśmiennictwie 
porównanie ciężaru dowodu w procesie cywilnym do sytuacji dowodowej poszkodowanego 
w postępowaniu likwidacyjnym, co – w drodze analogii – miałoby prowadzić do zrównania 
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tych stanów. Sytuacja jest zupełnie inna w kontradyktoryjnym procesie cywilnym, a inna 
w postępowaniu likwidacyjnym. Postępowanie likwidacyjne z założenia bowiem nie jest 
postępowaniem spornym, w którym mógłby funkcjonować ciężar dowodu w rozumieniu 
art. 6 k.c. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2009 r., II CSK 257/09).

Reasumując, obecna dotychczas w praktyce likwidacyjnej nadzwyczajność (wyjątkowość) 
roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego osobom, które korzystały z pojazdu me-
chanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej, stała się obecnie zasadą, 
a dotychczasowa zasada odmowy lub redukcji refundacji takich kosztów stała się wyjątkiem, de 
facto sprowadzającym się w praktyce do dwóch sytuacji, których musi dowieść ubezpieczyciel – tj. 
gdy poszkodowany dysponuje innym wolnym samochodem nadającym się do wykorzystania lub 
gdy poszkodowany używał swojego pojazdu w sposób sporadyczny, okazjonalny. Ostatnio obser-
wowane ze strony niektórych przedstawicieli zakładów ubezpieczeń próby forsowania odmiennego 
stanowiska zmierzającego w kierunku wyjątkowości (nadzwyczajności) tego roszczenia prowadzą 
do naruszenie powagi i autorytetu Sądu Najwyższego, co absolutnie nie powinno mieć miejsca. 

Ponadto, moim zdaniem, przedmiotowa uchwała Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem 
zastępuje stosowane dotychczas przez ubezpieczycieli wytyczne w sprawie wynajmu pojazdu 
zastępczego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, które – co wyraźnie potwierdził Sąd Najwyższy – nie mają charakteru 
aktu normatywnego i nie mogą w szczególności korygować zasad ustawowej odpowiedzialności 
odszkodowawczej. Oczywiście – czemu dał wyraz Sąd Najwyższy – wytyczne mogą powstawać 
i wpływać na praktykę zakładów ubezpieczeń przez określenie standardów ujednolicających 
procedury likwidacyjne, nie mogą być one jednak sprzeczne z przepisami prawa odszkodo-
wawczego. Gdy wytyczne pozostają w jakiejkolwiek sprzeczności z określoną w uchwale Sądu 
Najwyższego interpretacją przepisów, nie mogą być stosowane, bowiem jako niezgodne z pra-
wem absolutnie nie powinny znajdować się w obrocie prawnym. 

Nieporozumieniem jest dostrzegane w komentarzach medialnych wskazywanie, że Sąd 
Najwyższy odrzucił automatyzm w refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego. Przy odpo-
wiedzialności odszkodowawczej nigdy nie było i nie będzie jakiegokolwiek automatyzmu. Przy 
dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej nie ma jednako-
wych przypadków, które można opisać standardowym wzorcem. Z tych względów Sąd Najwyższy 
nie mógł odrzucić automatyzmu, na który (wbrew stanowisku niektórych podmiotów) nigdy nie 
wskazywał Rzecznik Ubezpieczonych. Rzecznik w swoich stanowiskach wyraźnie natomiast ak-
centował, że tego typu roszczenie nie ma charakteru absolutnego i w tym sensie nie może zostać 
uznane za „standard” rozumiany jako „zawsze i każdemu”. Standardem natomiast jest wykorzy-
stywanie w życiu codziennym pojazdów mechanicznych, gdyż kupuje się je co do zasady po to, 
aby z nich swobodnie korzystać i używać do różnorodnych celów. Z tych właśnie względów uwa-
żam, że roszczenie o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego w nieodległej przyszłości będzie 
miało charakter powszechny. 

Truizmem jest również powoływanie w związku z omawianą uchwałą Sądu Najwyższego zasa-
dy indywidualizacji odszkodowania, która od lat ma w prawie odszkodowawczym podstawowe 
znaczenie; wydaje się, że dla wszystkich powinno być oczywiste, iż nie ma identycznych przy-
padków, a każdy musi być rozpatrywany odrębnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności 
konkretnego stanu. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że Sąd Najwyższy, odpowiadając na 
zapytania Rzecznika, nie zajmuje się przypominaniem oczywistych zasad prawa odszkodowaw-
czego ani rozstrzyganiem ad casum konkretnych przypadków, a wskazuje na pryncypia i zasady 
stosowania przepisów prawa. Uchwały Sądu Najwyższego stanowią bowiem wytyczne dla prak-
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tyki, odnoszą się do ogółu przypadków, mają charakter generalny i odpowiadają przy tym na 
ujawnione w praktyce obrotu kwestie sporne na tle wykładni przepisów.

Trzeba też zwrócić uwagę, iż omawiana i jednocześnie fundamentalna uchwała najwyższego 
organu wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju – Sądu Najwyższego  – po raz kolejny obna-
ża fakt, że procedury stosowane przez zakłady ubezpieczeń są zbyt często niezgodne z literą 
prawa1. Tego niekorzystnego obrazu nie przysłonią niestety ani różnego rodzaju wytyczne, ani 
nieobiektywne publikacje, ani przekazy medialne, tworzone na potrzeby polityki informacyj-
nej samorządu ubezpieczeniowego. Wyjątkowo niepokojące jest również zjawisko, iż naruszeń 
prawa dopuszczają się podmioty oferujące kontrakty najwyższego zaufania, jakimi są umowy 
ubezpieczenia – co niestety umacnia niekorzystny wizerunek branży ubezpieczeniowej w oczach 
polskiego społeczeństwa.

W tym miejscu warto też wspomnieć o tym, że nie jest to jedyna z ostatnio podjętych przez 
Sąd Najwyższy uchwał w kwestii przepisów odszkodowawczych z wniosków Rzecznika Ubezpie-
czonych. Sąd Najwyższy w dniu 13 marca 2012 r. podjął przełomową w mojej ocenie uchwałę 
(III CZP 75/11), w której wskazał, iż: „Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez 
osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępo-
waniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej 
sprawy stanowić szkodę majątkową, podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1 
ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fun-
duszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. nr 124, poz. 1152 
z późn. zm.)”. Ponadto w dniu 12 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy podjął kolejną wyjątkowo 
ważną dla praktyki obrotu uchwałę (III CZP 80/11), gdzie jednoznacznie stwierdził: „Zakład ubez-
pieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności 
z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszko-
dowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów 
służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do 
wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu 
wzrostowi”.

Obie te uchwały również potwierdziły stanowisko prezentowane od lat przez Rzecznika 
Ubezpieczonych. W pierwszej z nich zwraca szczególną uwagę odejście Sądu Najwyższego od 
dotychczasowej linii orzecznictwa, gdzie niepodważalną do niedawna zasadą było, iż koszty 
związane z postępowaniem likwidacyjnym (przedsądowym) w ramach ubezpieczenia OC nie 
mieszczą się w pojęciu świadczenia ubezpieczeniowego. Natomiast w drugiej z uchwał, prócz sa-
mego rozstrzygnięcia, wyjątkowo ważne jest drugie zdanie sentencji, wskazujące jednoznacznie, 
że to na ubezpieczycielu spoczywa ciężar dowodu, poprzez obowiązek wykazania, że poszkodo-
wanym nie przysługują nowe części. Zdanie to w mojej ocenie będzie miało kolosalne znaczenie 
dla praktyki likwidacyjnej, nie tylko w zakresie zwrotu kosztów części, lecz także przy wszyst-
kich innych roszczeniach poszkodowanych. Nota bene jest ono zgodne z pomijaną i zapominaną 
przez ubezpieczycieli linią orzecznictwa, w której wielokrotnie wskazywano, że w postępowaniu 
likwidacyjnym poszkodowany ma niewielkie obowiązki proceduralne, a do tych należy – oprócz 

1 Przypomnijmy bowiem, że SN w poprzednich uchwałach potwierdził stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych 
i jednocześnie zakwestionował praktyki stosowane przy likwidacji szkód w odniesieniu do: odpowiedzialno-
ści posiadaczy pojazdów leasingowanych/przewłaszczonych na zabezpieczenie, nieuwzględniania podatku VAT 
w rozliczeniu kosztorysowym, odpowiedzialności współposiadaczy (w tym małżonków) w szkodach osobowych, 
pomniejszania zwracanych kosztów pogrzebu o kwotę zasiłku pogrzebowego.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 12(1/2012) 101

wystąpienia z wnioskiem – przede wszystkim udokumentowanie szkody powstałej na skutek 
wypadku ubezpieczeniowego, natomiast zasadniczy ciężar tego postępowania spoczywa na za-
kładzie ubezpieczeń. Uchwały te będziemy szerzej omawiać w kolejnych numerach „Rozpraw 
Ubezpieczeniowych”. 

Na koniec wyrażam nadzieję, że szczegółowa lektura sentencji uchwały wraz z jej uzasadnie-
niem w nieodległej przyszłości istotnie wpłynie na praktykę likwidacji szkód komunikacyjnych, 
zbliżając ją do prawideł prawa odszkodowawczego2. 

Aleksander Daszewski, radca prawny koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

2 Tych, którzy twierdzą, że orzeczenie nic lub niewiele zmieniło, zachęcam – prócz lektury uchwały – do szczegó-
łowego zapoznania się z tekstem P. Wawszczaka – głównego autora wniosku do Sądu Najwyższego, który w swo-
jej publikacji dokonuje wyjątkowo głębokiej i jednocześnie obiektywnej analizy omawianej wyżej uchwały.
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Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego
z dnia 16 grudnia 2010 r.

Działając na podstawie art. 60 § 1 w związku z art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. 
o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z późn. zm.), z uwagi na występujące rozbieżności 
w wykładni prawa w orzecznictwie sądowym, Rzecznik Ubezpieczonych zwraca się z wnioskiem 
o podjęcie uchwały mającej na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w świetle art. 361 k.c. utrata możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego wskutek 
jego zniszczenia lub uszkodzenia przez poszkodowanego – będącego osobą fizyczną nie-
prowadzącą działalności gospodarczej – stanowi szkodę majątkową?

2. Czy w świetle art. 361 k.c. roszczenie wyżej wymienionego poszkodowanego o zwrot po-
niesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach odpowiedzialności gwarancyj-
nej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest determinowane nie tylko istnieniem 
adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy faktem utraty możliwości korzystania 
z rzeczy wskutek jej zniszczenia albo uszkodzenia, a poniesionymi kosztami najmu pojazdu 
zastępczego, ale również niezbędnością tego najmu, rozumianą jako niemożność skorzy-
stania ze środków komunikacji publicznej?

Uzasadnienie
Z obserwacji praktyki rynkowej wynika, iż w toku postępowań likwidacyjnych prowadzonych 

przez ubezpieczycieli w ramach ich odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiąz-
kowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku 
z ruchem tych pojazdów dość często spotykaną sytuacją jest odmowa spełnienia świadczenia 
odszkodowawczego z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego przez osoby fi-
zyczne (zwane dalej „konsumentami”), które swoje pojazdy mechaniczne nie wykorzystywały 
do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz do innych celów np. do dojazdu do pracy, do 
odwożenia dzieci do przedszkola lub szkoły, na zakupy, do dojazdu na spotkania towarzyskie lub 
rodzinne, na działkę rekreacyjną poza miejscem zamieszkania, na wczasy, czy do realizacji in-
nych bieżących czynności życia codziennego, etc. Odmowy te są wynikiem przyjmowanej przez 
ubezpieczycieli różnorodnej wykładni tego roszczenia, jeśli zostały one skierowane przez kon-
sumentów. Wykładni, która albo odmawia uznania tych roszczeń w ogólności albo wprawdzie 
przyznaje to prawo konsumentom, lecz pod licznymi ograniczeniami i ciężarami dowodowymi 
co do niezbędności takiego najmu, rozumianej jako działanie poszkodowanego zmierzające do 
wyłączenia innej szkody majątkowej lub jako uprzednia niemożność skorzystania ze środków ko-
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munikacji publicznej. W przypadku tego drugiego kierunku wykładni samo udowodnienie przez 
konsumenta istnienia związku przyczynowego pomiędzy faktem utraty możliwości korzystania 
z rzeczy wskutek jej zniszczenia lub uszkodzenia, a poniesionymi kosztami najmu pojazdu zastęp-
czego, a także udowodnienie wysokości tych kosztów jest niewystarczające. Bez dodatkowego 
wykazania, że konsument wynajmując pojazd działał w celu wyłączenia innej szkody lub ogra-
niczenia jej rozmiarów albo bez udowodnienia, że odtworzenie możliwości korzystania z jego 
rzeczy nie mogło nastąpić poprzez skorzystanie ze środków komunikacji publicznej, konsument 
nie może liczyć na uznanie tego roszczenia. 

Praktycznym skutkiem przyjęcia takich wykładni jest nie tylko wyłączenie lub ograniczenie 
roszczeń konsumentów na etapie przedsądowym (w drodze uznania roszczenia przez ubezpieczy-
ciela), ale także wprowadzenie zróżnicowanej sytuacji prawnej konsumentów i przedsiębiorców, 
którzy zgłaszają ubezpieczycielowi żądanie o zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego, 
wykorzystywanego w czasie naprawy pojazdu lub najpóźniej do dnia spełnienia świadczenia 
odszkodowawczego za szkodę całkowitą. W sytuacji bowiem roszczeń przedsiębiorców dla ich 
uznania przez ubezpieczyciela wystarczające jest co do zasady wykazanie przez poszkodowa-
nego istnienia adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy utratą możliwości korzystania 
z uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu mechanicznego, który był wykorzystywany do prowa-
dzenia działalności gospodarczej, a poniesionymi kosztami najmu pojazdu zastępczego. Spory 
dotyczą natomiast okresu czasu, za który istnieje zobowiązanie ubezpieczyciela. W wyjaśnie-
niach kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych, zakłady ubezpieczeń akceptują stanowisko 
Sądu Najwyższego wyrażone np. w wyroku z dnia 18 marca 2003 r. (IV CKN 1916/00). W uza-
sadnieniu tego wyroku Sąd Najwyższy wskazał „iż normalnym następstwem zniszczenia pojazdu 
służącego ubezpieczonemu do prowadzenia działalności gospodarczej jest konieczność wynaję-
cia pojazdu zastępczego w celu kontynuowania takiej działalności”1. 

Analizując problematykę refundacji kosztów najmu samochodu zastępczego w ramach od-
powiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Rzecznik Ubezpieczonych dostrzega, że niejednorod-
na praktyka zakładów ubezpieczeń w przypadku roszczeń konsumentów jest spowodowana 
rozbieżnościami w orzecznictwie sądów powszechnych, zwłaszcza sądów niższej instancji. Wy-
kładnia podstawy prawnej roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego dokonywana 
przez niektóre sądy powszechne jest następnie wykorzystywana w formalnych stanowiskach 
ubezpieczyciela na zgłoszone roszczenia przez konsumentów jako uzasadnienie dla odmowy 
spełnienia świadczenia odszkodowawczego z powyższego tytułu.

Na początku rozważań w zakresie problematyki objętej wnioskiem, Rzecznik Ubezpieczonych 
pragnie wskazać, iż istnieje szereg orzeczeń uznających, że utrata możliwości korzystania z po-
jazdu mechanicznego przez konsumenta stanowi szkodę majątkową.

W pierwszej kolejności należy wskazać na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. 
(IV CK 672/03). Wyrok, który w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych ma ogromne znaczenie dla 
oceny, czy koszty najmu pojazdu zastępczego poniesione przez konsumentów stanowią szkodę 
majątkową. Jak trafnie zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku „Utrata możliwości ko-
rzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. W piśmiennictwie podkreśla 
się, że normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. jest bardzo często niemożność 
1 Powyższa ocena została również zaprezentowana w uzasadnieniu wyroku SN z dnia 8 września 2004 r. (IV CK 
672/03). 
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korzystania z samochodu przez poszkodowanego, nie tylko w sytuacji jego uszkodzenia, ale rów-
nież zniszczenia. Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty, które były konieczne, 
na wynajem pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w graniach skutków szkodowych podle-
gających wyrównaniu”. 

Powyższa konstatacja Sądu Najwyższego legła u podstaw wykładni roszczenia o zwrot kosztów 
najmu samochodu zastępczego w szeregu orzeczeń sądów powszechnych w sprawach z po-
wództwa osób fizycznych, które wykorzystywały swoje pojazdy mechaniczne do innych celów 
niż prowadzenie działalności gospodarczej. Przykładowo można przedstawić następujące wyro-
ki sądów powszechnych:

W wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście w Warszawie z dnia 21 października 
2009 r. (I C–upr 144/09/09) zostało wskazane, że negatywnym następstwem kolizji komunika-
cyjnej było nie tylko uszkodzenie pojazdu, lecz także uniemożliwienie powodom korzystania 
z tego pojazdu w dotychczasowym zakresie. Konsekwentnie uszczerbkiem w majątku powo-
dów były również koszty najmu pojazdu zastępczego. Sąd Rejonowy podzielił pogląd wyrażony 
m.in., w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. (IV CK 672/03), iż 
utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia lub uszkodzenia stanowi szkodę 
majątkową. Zdaniem Sądu Rejonowego skoro powodowie zostali pozbawieni możliwości korzy-
stania z własnej rzeczy na dotychczasowych zasadach i nie ponoszą winy, a dodatkowo ponieśli 
koszty najmu samochodu zastępczego to mogą domagać się ich zwrotu. W ocenie Sądu Rejo-
nowego bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy pozostaje fakt, iż powodowie nie wykazali 
aby samochód służył im do użytku służbowego. Zdaniem Sądu powodowie nie mieli obowiązku 
uzasadniania potrzeby korzystania z pojazdu, z którego korzystali do dnia wystąpienia szkody. 
Nałożenie na nich tego typu obowiązku prowadziłoby do sytuacji, w której osoba poszkodo-
wana jest zobowiązana niejako tłumaczyć w ogóle zasadność posiadania pojazdu. W konkluzji 
uzasadnienia wyroku, Sąd Rejonowy stwierdził, iż również w przypadku roszczeń konsumen-
tów koszt najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę majątkową. Dodatkowo, zdaniem Sądu 
przyjęcie koncepcji zaproponowanej przez pozwanego – ubezpieczyciela (iż zasadność zwrotu 
kosztów najmu powstaje, gdy pojazd wykorzystywany jest wyłącznie co celów służbowych, a nie 
w sytuacji zaspokajania osobistych potrzeb konsumenta) oznaczałoby bezprawne zróżnicowanie 
sytuacji prawnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i osoby prowadzącej 
taką działalność, na korzyść tej ostatniej. 

Podobnie w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2009 r. (V Ca 1125/09) 
zostało wskazane, iż na pełną aprobatę zasługuje pogląd – znajdujący poparcie w praktyce 
i orzecznictwie – że pozbawienie poszkodowanego możliwości korzystania z jego samocho-
du w okresie, kiedy samochód ten podlegał naprawie i konieczność poniesienia wydatków 
w związku z wypożyczeniem pojazdu zastępczego należy do pojęcia szkody, do pokrycia której 
zobowiązany jest ubezpieczyciel. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, do jakich celów służył 
poszkodowanemu uszkodzony pojazd (tj. gospodarczych, czy prywatnych) lub też czy dyspono-
wał on w tym czasie innymi pojazdami. Nie jest też konieczne udowodnienie, że samochód jest 
potrzebny w życiu codziennym, bowiem posiadanie auta nie jest obecnie luksusem, a rzeczą ty-
pową. Szkoda powoda wyraża się więc w pozbawieniu go możliwości korzystania z samochodu 
– w trakcie naprawy. Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku wskazał, iż w aktualnym orzecznic-
twie Sądu Najwyższego szeroko podkreśla się, że normalnym następstwem w rozumieniu art. 
361 § 1 k.c. jest bardzo często niemożność korzystania z samochodu przez poszkodowanego 
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w sytuacji jego uszkodzenia lub zniszczenia. Jeśli więc poszkodowany poniósł w związku z tym 
koszty, które były konieczne na wynajem pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach 
skutków szkodowych podlegających wyrównaniu. Zdaniem Sądu Okręgowego taka wykładnia 
roszczenia o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego również w przypadku kon-
sumentów wynika z wyroków Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 r. (IV CKN 1916/00), 
z dnia 8 września 2004 r. (IV CK 672/03), a także z dnia 5 listopada 2004 r. (II CK 494/03). 

W wyroku z dnia 28 października 2009 r. (I C 453/09) Sąd Rejonowy w Częstochowie stwierdził, 
iż najem samochodu zastępczego z uwagi na fakt utraty możliwości korzystania z samochodu 
przez konsumenta, który został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, pozostaje w normalnym 
związku przyczynowym ze zdarzeniem. Zdaniem Sądu, wyrażonym w dalszej części uzasadnienia 
wyroku, okolicznością obecnie powszechnie znaną jest korzystanie z samochodów dla celów 
rodzinnych jako środka przemieszczania się i nie jest to fakt nadzwyczajny. Jest to fakt normal-
ny i powszechny. Nie ma też żadnych powodów, aby różnicować sytuację osób prowadzących 
działalność gospodarczą od osób, które takiej działalności nie prowadzą. Szkoda w rozumieniu 
cytowanego przepisu powstaje w obu sytuacjach. Jej rozmiar może być inny, ale to nie jest istot-
ne dla samej zasady odpowiedzialności za szkodę. Sąd Rejonowy dokonując wykładni roszczenia 
o zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego dla wzmocnienia swojej argumentacji powołał 
wyżej wskazany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. i uznał, iż również w przypad-
ku konsumentów utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia lub uszkodzenia 
stanowi szkodę majątkową. Sąd uznał także, iż wynajem samochodu zastępczego w celu odtwo-
rzenia możliwości korzystania z rzeczy nie narusza zasady współdziałania wynikającej z art. 354 
k.c. W stanowisku strony pozwanej pojawił się bowiem w toku postępowania zarzut narusze-
nia tej zasady, uzasadniany w ten sposób, że poszkodowany powinien skorzystać z komunikacji 
publicznej. Wynajem pojazdu zastępczego w sytuacji możliwości skorzystania ze środków komu-
nikacji publicznej stanowił, w ocenie pozwanego – zakładu ubezpieczeń, naruszenie dyrektywy 
współdziałania wierzyciela z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania w sposób, o którym 
mowa w art. 354 k.c. Sąd na tak przedstawiony zarzut stwierdził, że korzystanie z samocho-
du zastępczego było normalnym następstwem kolizji i nie wychodziło w żadnym zakresie poza 
przysługujące powodom prawo do naprawienia szkody. Zdaniem Sądu działanie powodów pole-
gające na wynajęciu pojazdu zastępczego odpowiadało także celowi społeczno–gospodarczemu 
uprawnienia poszkodowanego do naprawienia szkody w postaci utraty możliwości korzystania 
z uszkodzonej rzeczy oraz zasadom współżycia społecznego. 

Dalej idąc, w wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 6 grudnia 
2004 r. (IV C 1449/04) zostało wskazane, że poszkodowany ma prawo dysponować sprawnym 
pojazdem przez czas naprawy swojego samochodu, niezależnie od tego, do jakich celów służył 
mu uszkodzony pojazd. Zdaniem Sądu posiadanie samochodu nie jest w pierwszej dekadzie XXI 
wieku luksusem. Posiadacz samochodu nie musi wykazywać, że jest mu on potrzebny w życiu 
codziennym – jest to oczywistością. 

Analogicznie w wyroku z dnia 10 lipca 2010 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w Warsza-
wie (I C 191/06) stwierdził, że fakt uczestnictwa w zawinionej przez inną osobę kolizji nie może 
zmuszać poszkodowanego do zmiany planów i zobowiązań rodzinnych oraz obniżenia swojej 
stopy życiowej. Za nietrafny uznać więc należy argument pozwanego, że powód mógł korzystać 
z komunikacji miejskiej, gdyby bowiem intencją powoda było korzystanie z takich środków ko-
munikacji to w ogóle nie nabywałby pojazdu. 
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Jako kolejny przykład orzeczenia, który koresponduje z przywoływanym powyżej wyrokiem 
Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. i jednocześnie przyznaje uprawnienie konsumen-
tom do żądania zwrotów kosztów najmu pojazdu zastępczego od ubezpieczyciela w ramach 
jego odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posia-
daczy pojazdów mechanicznych można wskazać wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 
30 września 2010 r. (XXIII Ga 466/10). Zdaniem Sądu Okręgowego, rozpoznającego apelację od 
wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 26 marca 2010 r. (XVI GC 
1523/09), trafnie wskazał Sąd I instancji, iż szkodę majątkową stanowi utrata możliwości korzy-
stania z rzeczy. W ocenie Sądu odwoławczego konsekwencją przyjęcia powyższego rozumienia 
szkody jest obowiązek odszkodowawczy, który rodzi sama utrata możliwości korzystania z uszko-
dzonego samochodu, zaś koszty najmu pojazdu zastępczego stanowią szkodę, jeżeli zostały 
faktyczne poniesione. Nadto wynajęcie pojazdu zastępczego jest typowym elementem szkody 
powstałej w wyniku kolizji. W wyroku Sądu Rejonowego, od którego została wniesiona apelacja, 
zostało wskazane, że dla kwalifikacji utraty możliwości korzystania z rzeczy przez wierzyciela 
nie ma znaczenia w jakim celu poszkodowany korzysta z rzeczy. Szkoda polegająca na utracie 
możliwości korzystania z rzeczy podlega naprawieniu wówczas, gdy rzecz używana jest w celach 
zarobkowych, jak i niezarobkowych. W konkluzji Sąd Rejonowy stwierdził, iż w aktualnej sytuacji 
społeczno–gospodarczej bezpodstawne byłoby wymaganie od poszkodowanego, aby w związku 
z naprawą uszkodzonego samochodu, szukał innego, tańszego sposobu naprawienia tej szkody. 
Powyższe orzeczenia zostały wydane na podstawie stanu faktycznego, w którym poszkodowany 
wykorzystywał pojazd mechaniczny między innymi do dojazdu do pracy. 

Podobny kierunek wykładni przedstawiony został w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie 
z dnia 17 września 2010 r. (XXIII Ga 408/10), rozpoznającego apelację od wyroku Sądu Rejono-
wego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 21 stycznia 2010 r. (CV GC 1389/09), w którym 
zostało wskazane, że najem pojazdu zastępczego nie jest zarezerwowany jedynie dla osób pro-
wadzących działalność gospodarczą. W świetle najnowszego orzecznictwa, samochód, który 
nie jest w obecnych czasach traktowany jako dobro luksusowe, może być niezbędny także dla 
osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Istotne jest natomiast to, aby brak możliwości 
korzystania z pojazdu spowodował szkodę majątkową, która to w świetle art. 361 k.c. winna zo-
stać zrekompensowana. Taką szkodę majątkową stanowi utrata możliwości korzystania z rzeczy 
wskutek jej zniszczenia bądź uszkodzenia. Jeżeli więc poszkodowany poniósł w tym celu koszty, 
które były konieczne, na wynajem pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skut-
ków szkodowych podlegających wyrównaniu. Sąd Okręgowy kontynuując rozważanie prawne 
dotyczące charakteru roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego wskazał, iż utrata 
możliwości korzystania z pojazdu jest szkodą samą w sobie, zatem nie ma znaczenia do jakich 
celów poszkodowany wykorzystywał swój pojazd. Pogląd o konieczności minimalizacji szkody 
przez poszkodowanego poprzez zastąpienie możliwości korzystania ze swojego pojazdu komu-
nikacją miejską, Sąd Okręgowy uznał jako nieporozumienie. 

Z uwagi na fakt, iż Sąd odwoławczy w pełni podzielił ustalenia faktyczne i rozważania prawne 
Sądu I instancji, uznając je jako własne, wartym wskazania jest również stanowisko Sądu Rejo-
nowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, które zostało wyrażone w wyroku z dnia 21 stycznia 
2010 r. (XV GC 1389/09). Zdaniem Sądu I instancji korzystanie z samochodu w XXI wieku nie 
stanowi żadnego luksusu, ale jest oczywistością i koniecznością. Z tego względu zarzut pozwa-
nego, że powód nie wykazał potrzeby korzystania z samochodu zastępczego w czasie naprawy 
uszkodzonego pojazdu jest niezasadny. Taka konieczność wynika bowiem już z samego faktu 
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wyłączenia pojazdu z użytku w czasie dokonywania naprawy. Zdaniem wyżej wskazanego Sądu, 
brak jest również w polskim prawie podstawy do przyjęcia, że korzystanie z pojazdu zastępczego 
jest tylko wówczas usprawiedliwione i podlega refundacji przez zakład ubezpieczeń, gdy samo-
chód zastępczy jest potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej albo do dojazdów do 
pracy. Zdaniem Sądu I instancji jest wprost przeciwnie, uprawnienie do zwrotu kosztów naj-
mu samochodu zastępczego aktualizuje się także wówczas, gdy poszkodowany korzysta z niego 
w celach niesłużbowych np., na zakupy. Jedyny wymóg dotyczy wyłącznie tego, aby okres korzy-
stania z samochodu zastępczego nie przekraczał czasu koniecznego i niezbędnego do dokonania 
naprawy pojazdu uszkodzonego. 

Także w wyroku z dnia 15 stycznia 2008 r. (I C 762/07/N), Sąd Rejonowy dla Krakowa–No-
wej Huty w Krakowie nie dostrzegł istnienia szczególnych ograniczeń dla roszczeń konsumentów 
o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego. Sąd ten wprost wskazał, że szkoda zawiera w sobie 
oprócz kosztów naprawy samochodu także inne, dodatkowe poniesione koszty przez poszko-
dowanego, a pozostające w adekwatnym związku przyczynowo–skutkowym ze zdarzeniem, 
które jest podstawą faktyczną odpowiedzialności deliktowej. Za taki należy uznać koszt najmu 
samochodu zastępczego spowodowany koniecznością oddania uszkodzonego samochodu do 
naprawy. Innymi słowy, to adekwatność przyczynowa, a nie status poszkodowanego, czy też 
istnienie w miejscu poszkodowanego komunikacji publicznej, wyznacza podstawę odpowie-
dzialności za szkodę z powyższego tytułu. 

Kończąc prezentowanie orzeczeń dopuszczających prawo osób fizycznych do zwrotu kosztów 
najmu samochodu zastępczego bez szczególnych i dodatkowych ograniczeń, Rzecznik Ubezpie-
czonych pragnie również przytoczyć stanowisko Sądu Rejonowego w Tarnowie, które zostało 
zawarte w wyroku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (IC 421/07). W uzasadnieniu wyroku Sąd Rejonowy, 
dokonując wykładni roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, w pierwszej kolej-
ności przywołał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2002 r. (V CKN 1397/00), w którym 
to zostało wskazane, że jeżeli samochód uszkodzony w wypadku komunikacyjnym mógł zo-
stać naprawiony, to powód może żądać od zobowiązanego do naprawienia tej szkody zakładu 
ubezpieczeń zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego poniesionych w zasadzie jedynie 
w okresie naprawy samochodu. Zdaniem Sądu Rejonowego w Tarnowie z treści przywołanego 
wyroku Sądu Najwyższego wynika z jednej strony przesądzenie zasady zwrotu kosztów najmu 
pojazdu zastępczego w przypadku uszkodzenia pojazdu osoby poszkodowanej (również w przy-
padku osoby fizycznej – konsumenta), zaś z drugiej strony określenie zakresu tych kosztów do 
okresu naprawy uszkodzonego pojazdu. Ważną kwestią jest również to, iż w niniejszej sprawie, 
poszkodowana wynajęła pojazd mechaniczny również w celu wyjazdu na wcześniej zaplanowa-
ny urlop wypoczynkowy nad morze. Sąd uznał, że także w takiej sytuacji poszkodowany może 
dochodzić zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego. Powyższych kosztów Sąd Rejonowy, 
z uwagi na status osoby poszkodowanej (konsumenta) i cel wynajmu jakim było odtworzenie 
możliwości korzystania z rzeczy w celu wyjazdu na wypoczynek, nie uznał jako wydatku będące-
go składnikiem szkody niemajątkowej. 

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych przedstawiona powyżej grupa orzeczeń sądów po-
wszechnych posiada następujące wspólne cechy: po pierwsze, stanowią transpozycję wykładni 
roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, która została przedstawiona w wyroku 
Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. (IV CK 672/03). Po drugie, wykładnia zaprezen-
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towana przez Sąd Najwyższy została przeniesiona również na roszczenia konsumentów. Sądy 
te, z uwagi na aktualny rozwój stosunków społeczno–gospodarczych, powszechność i maso-
wość posiadania oraz wykorzystywania pojazdów mechanicznych, nie podzieliły poglądu, że 
utrata możliwości korzystania z rzeczy, która uprzednio była wykorzystywana do celów egzy-
stencjalnych, innych niż wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowi utratę 
przyjemności lub wygody, a więc szkodę niemajątkową i nie podlegającą naprawieniu w ramach 
odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpiecze-
nia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wręcz przeciwnie, utrata możliwości korzystania 
z rzeczy przez konsumentów została zakwalifikowana jako szkoda majątkowa. Sądy powszechne 
w wyżej przywołanych orzeczeniach nie wprowadziły gradacji w podstawie prawnej roszczenia 
w zależności od statusu poszkodowanego tj. czy jest on przedsiębiorcą, czy też konsumentem. 
Taką gradację uznano za niedopuszczalną i nieuzasadnioną. Zdaniem sądów powszechnych 
w przedstawionych powyżej orzeczeniach utrata możliwości korzystania z rzeczy powstaje w obu 
przypadkach. Zakres szkody z tego tytułu powstałej może przybrać różne rozmiary, lecz nie ma 
to wpływu na samą zasadę odpowiedzialności za szkodę, która została wyrażona w art. 361 k.c. 
Po trzecie, koszt najmu pojazdu zastępczego potraktowany został jako wydatek, który zmierza 
do wyłączenia lub ograniczenia szkody w postaci niemożności korzystania ze swojego pojazdu 
mechanicznego. Koszt ten nie został uznany jako wydatek wyłącznie zmierzający do wyłączenia 
lub ograniczenia innej szkody w mieniu poszkodowanego. Wreszcie, zasadność roszczenia w tak 
przyjętej wykładni nie jest determinowana uprzednią niemożnością skorzystania ze środków ko-
munikacji publicznej. Fakt istnienia, funkcjonowania środków transportu zbiorowego w miejscu 
zamieszkania poszkodowanego uznany został w sposób wyraźny lub konkludentny za praw-
nie irrelewantny. W powyższych orzeczeniach skorzystanie ze środków komunikacji publicznej 
nie zostało uznane za inny, alternatywny i dopuszczalny sposób naprawienia szkody, powstałej 
wskutek niemożności korzystania ze swojego uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu mecha-
nicznego, czy też jako pełne odtworzenie możliwości korzystania z rzeczy. 

Statystyczna analiza zgromadzonych przez Rzecznika Ubezpieczonych orzeczeń w omawianym 
obszarze pozwala również na wyprowadzenie wniosku, że przeważającym jest pogląd o tym, 
iż utrata możliwości korzystania z rzeczy przez konsumentów stanowi szkodę majątkową, brak 
jest ograniczeń podmiotowych w podstawie prawnej roszczenia, a zasadność roszczenia nie jest 
uzależniona dodatkowo od uprzedniej niemożności skorzystania z komunikacji publicznej jako 
sposobu odtworzenia przez konsumentów możliwości korzystania ze swojej rzeczy.

Zdecydowanie odmienne poglądy co do podstawy prawnej i zasadności roszczenia o zwrot 
kosztów najmu pojazdu zastępczego, które zostały poniesione przez osobę fizyczną w związ-
ku z niemożnością korzystania ze zniszczonego lub uszkodzonego pojazdu dla innych celów niż 
prowadzenie działalności zarobkowej, zawierają poniżej przedstawione orzeczenia sądu. Przed 
ich pełną prezentacją, należy zaznaczyć, iż nie mają one charakteru jednolitego. Próbując doko-
nać pewnej ich systematyki można wskazać, iż w części z tych orzeczeń w przypadku roszczeń 
konsumentów brak jest akceptacji dla wykładni roszczenia o zwrot kosztów najmu, która zo-
stała zaprezentowana w wielokrotnie już przywoływanym wyroku Sądu Najwyższego z dnia 
8 września 2004 r. (IV CK 672/03). Powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego ma mieć bowiem 
zastosowanie wyłącznie do roszczeń przedsiębiorców. Część z nich wprowadza swoistą dychoto-
mię w wykładni roszczenia, wskazując, iż w zależności od okoliczności faktycznych koszt najmu 
samochodu zastępczego przez konsumenta stanowi szkodę niemajątkową (utratę przyjemności 
lub wygody) lub majątkową, nie precyzując jednocześnie kiedy mamy do czynienia z danym ro-
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dzajem szkody. Wreszcie w tej grupie orzeczeń znajdują się także wyroki, które wprowadzają do 
wykładni roszczenia dodatkową przesłankę odpowiedzialności w postaci „niezbędności najmu” 
(„konieczności najmu”). Owa „niezbędność najmu” nie jest rozumiana jako adekwatność przy-
czynowa pomiędzy faktem utraty możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia lub 
uszkodzenia, a poniesionymi kosztami najmu pojazdu zastępczego, ale jako działanie zmierzają-
ce do ograniczenia lub wyłączenia innej szkody w mieniu poszkodowanego albo jako niemożność 
skorzystania ze środków komunikacji publicznej. Innymi słowy, roszczenie konsumenta o zwrot 
poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego staje się wówczas zasadne, gdy wynajęcie po-
jazdu mechanicznego było działaniem wyłącznie zmierzającym do przeciwdziałania powstania 
dalszej szkody w mieniu lub ograniczenia jej rozmiarów albo wynajem pojazdu był następstwem 
niemożności skorzystania ze środków komunikacji publicznej. Utrata możliwości korzystania 
z rzeczy przez konsumenta nie jest więc szkodą majątkową, którą można zaliczyć w ciężar odpo-
wiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeśli jej odtworzenie nie było determinowane dodatkowo 
powyższymi czynnikami.

Wprawdzie w niektórych z poniżej zaprezentowanych orzeczeniach sądy oddaliły powódz-
two w oparciu o niewypełnienie przez powoda zasad kontradyktoryjności procesu cywilnego 
(nieudowodnienie szkody co do wysokości i zasady), jednakże ocena o nieudowodnieniu przez 
konsumentów swoich roszczeń była konsekwencją przyjęcia przez sąd określonej wykładni tego 
roszczenia. 

Rzecznik Ubezpieczonych poniżej zaprezentuje orzeczenia, które zawierają odmienną wykład-
nię roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego dla osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej od wyżej wskazanej linii orzecznictwa sądów powszechnych.

Zdaniem Sądu Okręgowego w Toruniu, które zostało wyrażone w wyroku z dnia 30 kwietnia 
2008 r. (VII Ca 164/08) wniosków wypływających z orzeczeń Sądu Najwyższego nie można od-
nosić mechanicznie do każdej sprawy bez uwzględniania okoliczności konkretnego przypadku. 
Powód argumentując konieczność pokrycia wydatków poniesionych w związku z korzystaniem 
z pojazdu zastępczego opierał się przede wszystkim na wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 wrze-
śnia 2004 r. Jednakże zauważyć należy, iż stan faktyczny będący podstawą powyższego orzeczenia 
jest odmienny od ustalonego w niniejszym postępowaniu. W ocenie Sądu Okręgowego w Toru-
niu, Sąd Najwyższy rozważając przesłanki pokrycia przez ubezpieczającego kosztów wynajęcia 
pojazdu zastępczego wyraził pogląd, iż poniesienie takich kosztów przez poszkodowanego jest 
zasadne i pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem powodującym szko-
dę, jednakże tylko w przypadku, gdy poszkodowany zajmuje się prowadzeniem działalności 
gospodarczej i w tym celu korzysta ze swojego środka transportu. W niniejszej sprawie powód 
owszem był wspólnikiem w spółce, w której wykonuje określone zadania, jednakże nie wska-
zał on, iż czynności te stanowiły podstawę wynajęcia samochodu zastępczego. Na marginesie 
tylko wspomnieć można, iż początkowo powód w ogóle nie powoływał się na okoliczność wy-
korzystania pojazdu do celów związanych z pracą. Zaś w toku postępowania skoncentrował się 
na udowodnieniu wykorzystywania samochodu zastępczego do celów prywatnych oraz związa-
nych ze stosunkiem pracy. Brak jest podstaw do uznania, iż konieczność wynajęcia samochodu 
zastępczego wiązała się z obowiązkami wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej, 
a tym samym opierania się na wskazanym zapatrywaniu Sądu Najwyższego. Sąd Okręgowy w To-
runiu wykluczył więc możliwość zastosowania zaprezentowanej przez Sąd Najwyższy wykładni 
roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego do roszczeń konsumentów. Jednocze-
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śnie nie wskazał jakie desygnaty musi spełnić to roszczenie, jeśli skierowane jest przez te osoby, 
ażeby mogło zostać zaliczone w ciężar odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W wyroku z dnia 15 stycznia 2008 r. (V Ca 2641/07), Sąd Okręgowy w Warszawie, po rozpo-
znaniu apelacji od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy–Śródmieścia w Warszawie z dnia 
17 sierpnia 2007 roku (I C 1049/07), oddalił powództwo konsumenta o zwrot kosztów najmu 
samochodu zastępczego, uznając, iż powód nie przedstawił żadnych dowodów, świadczących 
o szkodzie poniesionej w związku z niemożnością korzystania z pojazdu w wyniku kolizji. Sąd 
Okręgowy w całości zaakceptował argumenty pozwanego, które zostały przytoczone w uzasad-
nieniu skargi apelacyjnej. Zdaniem Sądu rację ma Skarżący, że brak pojazdu w życiu codziennym 
nie powoduje szkody a utrudnienie czy niewygodę, co nie jest równoznaczne z powstaniem 
szkody. Zdaniem Sądu odwoławczego, w każdym wypadku należy indywidualnie zbadać czy oso-
ba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej poprzez niemożność korzystania z pojazdu 
wskutek jego uszkodzenia poniosła szkodę, czy też jedynie niewygodę. W konkretnej sprawie 
powód nie wykazał szkody i powództwo winno zostać oddalone. 

Sąd I instancji wskazał natomiast w swoim wywodzie prawnym w przedmiocie wykładni rosz-
czenia konsumenta o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, że poszkodowany ma prawo 
dysponować sprawnym pojazdem przez czas naprawy swojego samochodu niezależnie od tego 
do jakich celów służył mu uszkodzony pojazd. Roszczenie powoda – konsumenta pozostaje 
w oczywistym związku przyczynowym w związku ze szkodą. Pozwany powinien dążyć aby skutki 
szkody były jak najmniej odczuwalne dla poszkodowanego. Zdaniem Sądu Rejonowego dla War-
szawy Śródmieście w Warszawie brak jest podstaw, aby różnicować zakres szkody poniesionej 
przez użytkownika samochodu uszkodzonego w wyniku wypadku według kryterium wykorzysty-
wania samochodu. Powód nie musi wykazywać, że pojazd jest mu potrzebny w życiu codziennym. 
Przyjmuje się, że skoro pojazd został nabyty to w celu aby z niego korzystać, a zatem zdaniem 
Sądu pojazd był poszkodowanemu potrzebny. Zasada pełnego odszkodowania polega na tym, że 
naprawienie szkody ma zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku. Zdaniem Sądu 
I instancji na powodzie spoczywał obowiązek wykazania, że wynajął samochód odpowiadający 
właściwościom uszkodzonego pojazdu, a w każdym razie, że koszty te nie były nadmierne.

Powyżej przywołany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie wprowadził więc swoistą dy-
chotomię w wykładni roszczenia o zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego, który został 
poniesiony przez konsumenta. Jeżeli poszkodowany bez wynajęcia pojazdu zastępczego po-
niósłby szkodę to wówczas poniesione koszty najmu mieszczą się w zakresie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela. W pozostałych przypadkach, jeżeli bez wynajmu pojazdu mechanicznego po-
szkodowany nie poniósłby tej innej szkody to koszty najmu pojazdu zastępczego nie mogą 
obarczać zakładu ubezpieczeń. Utrata możliwości korzystania z rzeczy wykorzystywanej w życiu 
codziennym do celów prywatnych to zagadnienie niewygody, a więc szkody niemajątkowej.

Dalej idąc, Sąd Rejonowy w Gdyni w wyroku z dnia 14 lipca 2010 r. (VI GC 686/10) wskazał, 
iż Sąd nie jest zwolennikiem teorii automatyzmu na zasadzie – jest uszkodzenie pojazdu musi 
być pojazd zastępczy na koszt sprawcy. Byłoby to sprzeczne z zasadą minimalizacji rozmiarów 
szkody, która obowiązuje poszkodowanego. Sąd nie uważa, że samo przyzwyczajenie poszko-
dowanego do jazdy pojazdem i negatywne odczucia psychiczne związane z koniecznością jazdy 
komunikacją usprawiedliwiają najem pojazdu na koszt ubezpieczyciela. Szkoda to jest uszczer-
bek, ale nie na psychice, w sferze emocji. 
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Z treści powyżej przywołanego orzeczenia można więc wyprowadzić wniosek następującego 
rodzaju, że zdaniem Sądu roszczenie konsumenta o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego 
staje się zasadne tylko wówczas, gdy poszkodowany nie mógł skorzystać ze środków komuni-
kacji publicznej. Samo wykazanie istnienia związku przyczynowego pomiędzy faktem utraty 
możliwości korzystania z rzeczy, a poniesionymi kosztami najmu pojazdu zastępczego – przy ta-
kim rozumieniu tego roszczenia – jest niewystarczające. Nakaz zaś uprzedniego skorzystania ze 
środków transportu zbiorowego jako sposobu odtworzenia możliwości korzystania ze swojego 
uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu wynika z zasady minimalizacji rozmiarów szkody. 

W wyroku Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 16 grudnia 2008 r. (I C 378/07) zostało wskaza-
ne, że roszczenie poszkodowanego – konsumenta o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego 
nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ powód nie wykazał, aby poniósł w tym zakresie szko-
dę, tj., nie przedstawił dowodu świadczącego o niezbędności wynajęcia pojazdu mechanicznego. 
Zdaniem Sądu z przedstawionych przez poszkodowanego zaświadczeń o niepełnosprawności 
wynika jedynie, iż powód może nie stosować się do niektórych znaków drogowych. Nie można 
stąd wnioskować, że do poruszania się jest niezbędny powodowi pojazd. Zatem nie zostało wy-
kazane, aby generalnie powód nie mógł przemieszczać się bez użycia samochodu, jak również 
aby w okresie objętym naprawą musiał z pojazdu takiego skorzystać. Powyższa wykładnia rosz-
czenia została zaaprobowana w wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 12 marca 2009 r. 
(II Ca 75/09), oddalającym apelację powoda od powyżej wskazanego wyroku Sądu Rejonowego. 
Zdaniem Sądu Okręgowego przyczyny, które spowodowały oddalenie powództwa w zakresie żą-
dania wynajmu pojazdu zastępczego, Sąd odwoławczy w pełni aprobuje. 

Z powyżej wskazanych orzeczeń można więc wyprowadzić konstatację następującego rodza-
ju, iż w przypadku roszczeń konsumentów o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego nie jest 
wystarczające udowodnienie istnienia związku przyczynowego pomiędzy faktem zniszczenia lub 
uszkodzenia pojazdu mechanicznego i wynikającą z tego niemożność korzystania ze swojego po-
jazdu mechanicznego, a poniesionymi kosztami najmu pojazdu zastępczego w celu odtworzenia 
możliwości korzystania z tej rzeczy, a także wykazanie wysokości tych kosztów. Zdaniem powyżej 
wskazanych Sądów poszkodowany – konsument musi wykazać dodatkowo niezbędność tego 
wynajmu rozumianą w ten sposób, iż powód nie mógł się przemieszczać w inny sposób niż przy 
użyciu wynajętego pojazdu mechanicznego. 

Dalej idąc, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie w wyroku z dnia 24 mar-
ca 2010 r. (VI C 96/10), w którym oddalił roszczenie poszkodowanego – konsumenta o zwrot 
poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej 
ubezpieczyciela z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych wskazał, że powód w żaden sposób nie udowodnił, że wynajem pojazdu był mu potrzebny 
do uniknięcia dalszych strat. Powód nie wykazał też innych przyczyn, dla których wynajął samo-
chód osobowy, co uzasadniałoby twierdzenie, iż w ten sposób uniknął dalszej szkody. Sąd uznał 
więc koszt najmu samochodu zastępczego jako wydatek zmierzający do ograniczenia lub wyłą-
czenia szkody, przy czym innej szkody niż utrata możliwości korzystania z rzeczy. W ocenie Sądu 
roszczenie o zwrot kosztów najmu jest zasadne wtedy, jeżeli poszkodowany poprzez wynajem 
innego pojazdu mechanicznego działał w celu zmniejszenia rozmiarów innej szkody majątko-
wej. 

Podobnie w wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 18 lutego 
2008 r. (II C 274/07), oddalającym powództwo konsumenta o zwrot kosztów najmu, zostało 
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wskazane, że powód nie wykazał związku przyczynowo–skutkowego pomiędzy zaistniałym 
zdarzeniem, a wynajęciem samochodu zastępczego. Nie wykazał jaką szkodę miałby ponieść 
w przypadku braku samochodu w okresie, gdy jego pojazd był w naprawie. Innymi słowy, Sąd 
zakwalifikował koszty najmu pojazdu zastępczego jako wydatek zmierzający do wyłączenia lub 
ograniczenia innej szkody w mieniu poszkodowanego, niż utrata możliwości korzystania z rzeczy. 
Utrata możliwości korzystania z rzeczy nie jest więc szkodą majątkową. Indemnizacji podlega 
odpłatne odtworzenie możliwości korzystania z rzeczy, jeśli dokonane zostało w celu zapobieże-
nia powiększenia się straty rzeczywistej w mieniu poszkodowanego lub utracie spodziewanych 
korzyści.

W świetle natomiast stanowiska Sądu Rejonowego dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, które zo-
stało przedstawione w wyroku z dnia 22 sierpnia 2008 r. (I C 672/07), nie sposób również uznać 
za element szkody poniesionej przez powoda, podlegający naprawieniu przez pozwanego kosz-
tów najmu pojazdu zastępczego celem umożliwienia, jak twierdzi powód, swojej żonie powrotu 
do pracy w Bonn. W ocenie Sądu poniesionego wydatku w tak znacznej kwocie nie sposób 
zakwalifikować jako normalnego następstwa zaistniałego zdarzenia drogowego. Zdaniem Sądu 
istotnym jest również fakt, iż według deklaracji strony powodowej obydwa przejazdy miały 
charakter przejazdów prywatnych. Obciążenie strony pozwanej byłoby takimi kosztami nieuza-
sadnione. Oceniając żądanie powoda zasądzenia wszystkich wskazanych kwot, Sąd miał również 
na uwadze obowiązek powoda jako wierzyciela (art. 354 § 2 k.c.) i jako ubezpieczonego (co 
wynika z art. 826 k.c.) do działania zmierzającego do zminimalizowania szkody, co w konkret-
nym wypadku oznaczało możliwość skorzystania z innych środków transportu, bez konieczności 
korzystania z najdroższego sposobu komunikacji (dotyczy to zarówno najmu samochodów za-
stępczych, jak również korzystania z taksówek). 

Konsekwencją powyżej przedstawionego przez Sąd stanowiska może być uznanie, iż w przy-
padku roszczeń osób fizycznych, koszt najmu samochodu zastępczego jest elementem szkody 
tylko wówczas, gdy odtworzenie możliwości korzystania ze swojej uszkodzonej lub zniszczonej 
rzeczy nie mogło nastąpić poprzez skorzystanie z innych środków transportu, niż wynajem po-
jazdu mechanicznego lub przejazd taksówką. Zakres, sposób dotychczasowego wykorzystywania 
swojego pojazdu mechanicznego, a także cel jego zakupu jest nieistotny dla oceny roszczeń osób 
fizycznych. Wynajem pojazdu mechanicznego lub przejazd taksówką, jeśli istnieje możliwość 
poruszania się komunikacją publiczną jest działaniem naruszającym zasadę współdziałania wie-
rzyciela z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania.

Podobnie pewne rozbieżności w wykładni roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastęp-
czego, kierowanych przez konsumentów można również zdiagnozować w poglądach doktryny. 
W literaturze przedmiotem dyskusji było zagadnienie, czy poszkodowanemu przysługują rosz-
czenia odszkodowawcze w sytuacji niemożności korzystania z uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy, 
w szczególności pojazdu mechanicznego. W doktrynie panowała i panuje powszechna zgodność 
poglądów, że jeżeli pojazd mechaniczny służył poszkodowanemu do wykonywania zawodu lub 
prowadzenia działalności gospodarczej, to w sytuacji niemożności prowadzenia tej działalności 
lub wykonywania zawodu przy pomocy uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu, poszkodowany 
może domagać się z tego tytułu utraconych korzyści. Jeżeli natomiast poniósł koszty na wyna-
jem pojazdu mechanicznego w celu odtworzenia możliwości korzystania z uszkodzonego lub 
zniszczonego pojazdu mechanicznego i tym samym do kontynuowania prowadzonej działalności 
gospodarczej lub wykonywanego zawodu, to koszty te, w granicach adekwatnego związku przy-
czynowego, stanowią stratę rzeczywistą. 
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W doktrynie pojawiły się pewne kontrowersje w związku z pytaniem, czy wynagrodzeniu pod-
lega także szkoda wyrażająca się w pozbawieniu możliwości korzystania z rzeczy, które służą 
do zaspokajania osobistych potrzeb uprawnionego. Wątpliwości te zrodziły się na tle kauzal-
nych przypadków, w których poszkodowany – konsument z powodu uszkodzenia lub zniszczenia 
samochodu musiał zrezygnować z wycieczki zagranicznej, na którą zamierzał pojechać swoim 
autem albo z niedzielnych wyjazdów na działkę rekreacyjną w celu wypoczynku. Przypadków, 
które następnie w praktyce obrotu zostały odniesione do kwalifikacji wszelkich roszczeń osób 
fizycznych, które nie wykorzystywały swoich pojazdów do celów prowadzenia działalności go-
spodarczej i w oderwaniu od rzeczywistego zakresu, celu czy sposobu wykorzystywania swojego 
pojazdu. Trzeba przy tym pamiętać, iż prowadzone analizy i dyskusje oraz polemiki w omawia-
nym obszarze, rozpoczęte zostały w innym niż obecnie otoczeniu społeczno–gospodarczym 
i w sytuacji, gdy pojazd mechaniczny nie był traktowany jako rzecz typowa, powszechna, zwy-
czajna, czy jako immanentny element naszej egzystencji. 

Na tle tak przedstawionego zagadnienia w polskim piśmiennictwie wykształciły się dwa 
przeciwstawne stanowiska. Według pierwszego z nich, które prezentowane było przez S. Soł-
tysińskiego i A. Wąsiewicza roszczenie o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego może 
przysługiwać poszkodowanemu także w takich sytuacjach. Jak wskazał A. Wąsiewicz istnieją 
przesłanki, ażeby poszkodowany mógł dochodzić poniesionych wydatków takich jak np. koszt 
niedzielnego wyjazdu wynajętym samochodem do swego domu letniskowego za miastem2. 
Zdaniem S. Sołtysińskiego za oczywiste uznać trzeba, że normalnym następstwem uszkodzenia 
samochodu – w rozumieniu przepisu art. 361 § 1 k.c. jest bardzo często niemożność korzysta-
nia z niego przez pewien czas przez jego posiadacza. Jeżeli posiadacz poniósł w związku z tym 
koszty które były konieczne, to mieszczą się one w graniach skutków szkodowych podlegających 
wyrównaniu3. W tym miejscu należy podkreślić, iż poglądy prezentowane przez S. Sołtysińskie-
go i A. Wąsiewicza korespondują z wykładnią roszczenia o zwrot kosztów najmu samochodu 
zastępczego, która została zaprezentowana przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 września 
2004 r. (IV CK 672/03). 

Według drugiego stanowiska, reprezentowanego m.in., przez A. Szpunara, w sytuacji utraty 
możliwości wyjazdu na wycieczkę zagraniczną własnym samochodem lub na działkę rekreacyjną 
w celu wypoczynku, mamy do czynienia ze szkodą niemajątkową, która podlega wynagrodzeniu 
tylko w przypadkach wskazanych przez ustawę. Utrata możliwości korzystania z rzeczy w takich 
sytuacjach zakwalifikowana została jako utrata wygód i przyjemności – a więc jako szkoda nie-
majątkowa4. Jeżeli zatem poszkodowany poniósł koszty najmu pojazdu mechanicznego w celu 
odtworzenia możliwości korzystania z rzeczy do zaspokajania osobistych potrzeb to nie podle-
gają one indemnizacji.

Zdaniem T. Dybowskiego, szkoda majątkowa obejmuje koszt wynajęcia pojazdu równo-
rzędnego, bez względu na to, jakim środkiem komunikacji poszkodowany posługiwał się 
w rzeczywistości. Zdaniem autora w określonych dziedzinach życia społeczno–gospodarczego 
nastąpiła „komercjalizacja wartości używanych przedmiotów”. Świadczy o tym najem przedmio-

2 M.Orlicki, M. Wąsiewicz, Ubezpieczenia komunikacyjne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2001, 
s. 89.
3 S. Sołtysiński, Odpowiedzialność PZU w ramach obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC za szkody 
powstałe w następstwie niemożności korzystania z pojazdu przez poszkodowanego, (w:) A. Wąsiewicz (red.) 
Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne w PRL, Poznań 1979. s. 128 i nast.
4 A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Oficyna Wydawnicza Branta, 
Warszawa, 1999, s. 70.
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tów trwałego użytku. Korzystanie z rzeczy nie przedstawia samoistnej wartości majątkowej, lecz 
jest prostą konsekwencją tego, że stanowi ona własność uprawnionego. Pozbawienie możliwo-
ści korzystania z rzeczy może więc stanowić szczególny rodzaj szkody majątkowej. Podkreślenia 
przy tym wymaga, iż zdaniem T. Dybowskiego właściciel eksploatujący rzecz w celach niezarob-
kowych nie może być traktowany gorzej niż właściciel przedmiotu przeznaczonego do celów 
zarobkowych. Ustalenie odpowiedzialności uzależnione jest od określenia, czy fakt niemożności 
korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia lub uszkodzenia wywołał reperkusje w majątku po-
szkodowanego5. 

Podobnie, M. Kaliński wskazał, iż za podlegające indemnizacji uznaje się koszty zastosowa-
nia dóbr zastępczych bądź prowizorycznej naprawy rzeczy w czasie między jej uszkodzeniem 
i ostateczną naprawą6. Jednocześnie, formułując powyższą konstatację, autor ten nie dokonał 
gradacji tego wydatku w zależności od statusu prawnego poszkodowanego lub przedmiotu albo 
celu wykorzystania uszkodzonej rzeczy, jak również, co jest istotne w niniejszej sprawie, od tego 
czy w miejscu zamieszkania poszkodowanego funkcjonuje komunikacja publiczna. 

W świetle natomiast stanowiska E. Kowalewskiego, aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższe-
go w sprawach odszkodowawczych na tle wypadków komunikacyjnych nie daje podstaw do 
sformułowania tezy, że poszkodowanemu – co do zasady – przysługuje od odpowiedzialnego 
sprawcy lub jego ubezpieczyciela zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego. Takiej zasady w li-
nii orzecznictwa polskiego Sądu Najwyższego po prostu nie ma. Orzecznictwo dopuszcza taką 
możliwość jedynie na zasadzie wyjątku i to pod licznymi ograniczeniami oraz ciężarami dowo-
dowymi co do „niezbędności” takiego najmu w konkretnej sytuacji. W żadnym z orzeczeń Sądu 
Najwyższego nie znajduje się ogólna teza dopuszczająca zaliczenie w poczet należnego poszko-
dowanemu odszkodowania kosztów najmu pojazdu zastępczego w sytuacjach, w których pojazd 
używany był do celów prywatnych (niegospodarczych)7. 

Kończąc omawianie problematyki zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego w świetle 
poglądów doktryny, należy również podkreślić, iż M. Wąsiewicz konkludując w swojej monogra-
fii ocenę roszczenia o zwrot tych kosztów w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu 
ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, wskazał 
jednocześnie, że pojawiające się w praktyce kontrowersje w kwestii wyrównania szkody, będą-
cej następstwem niemożności korzystania z pojazdu w czasie jego naprawy, powstają z związku 
z jednym z kierunków interpretacyjnych w doktrynie pojęcia szkody i zawężenia jej granic tylko 
do przypadków, gdy powodujące ją zdarzenie następuje wbrew woli poszkodowanego8. Kierun-
ku interpretacji, który znalazł również odzwierciedlenie w jednym z orzeczeń Sądu Najwyższego 
– w wyroku z dnia 22 listopada 1963 r.9. Wykładnia ta opiera się na założeniu, że straty w postaci 
wydatków nie podlegają indemnizacji, jeżeli powstały z własnej inicjatywy poszkodowanego. 
Aktualnie w doktrynie przyjmuje się pogląd, że kryterium sprzeczności z wolą jako jedna z prze-
słanek zaliczenia określonych wydatków w ciężar odpowiedzialności cywilnej sprawcy stanowi 
przesłankę nieoperatywną. Wskazuje się, że uszczerbek (wydatek), aby został uznany za szkodę, 
5 Ibidem.
6 A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 
2009, s. 114.
7 E. Kowalewski, Najem pojazdu zastępczego a odszkodowanie z tytuły wypadku komunikacyjnego, Prawo Ase-
kuracyjne, 2010, nr 3, s. 12.
8 M.Orlicki, M. Wąsiewicz, op.cit., s. 90.
9 III PO 31/36; w świetle tego wyroku szkoda równoznaczna jest z uszczerbkiem majątkowym, powstałym 
wbrew woli poszkodowanego, obejmującym różnicę pomiędzy obecnym jego stanem majątkowym, a stanem 
majątkowym, jaki zaistniałby, gdyby nie zdarzenie wywołujące szkodę.
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powinien nosić cechę obiektywnej niekorzystności, jak również naruszać autonomię poszkodo-
wanego, czyli cele wyznaczane sobie przez poszkodowanego w zakresie kształtowania własnego 
bytu. Z reguły ta kategoria wydatków na ogół ponoszona jest wbrew woli poszkodowanego, bo-
wiem jest do nich zmuszony zdarzeniem szkodzącym10.

Rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych i w doktrynie w przedmiocie kosztów 
najmu pojazdu zastępczego, które zostały poniesione przez osoby fizyczne nieprowadzące 
działalności gospodarczej, mają istotny wpływ na praktykę likwidacji szkód z umowy obowiąz-
kowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przypadku wykonywania 
tej umowy można również spotkać się z niejednorodną praktyką ubezpieczycieli i różnorodną 
wykładnią tego roszczenia. W praktyce ubezpieczeniowej na przestrzeni ostatnich lat można 
było zdiagnozować różne stanowiska w przedmiocie tego roszczenia. Można było spotkać się 
ze stanowiskiem, iż utrata przez konsumenta możliwości skorzystania z rzeczy to utrata wygody 
lub przyjemności, a więc jest to szkoda niemajątkowa, która nie podlega refundacji w ramach 
odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpiecze-
nia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zdiagnozować można było również stanowisko, 
które było oparte na twierdzeniu, iż roszczenie to ograniczone jest podmiotowo – przysługuje 
tylko osobom prowadzącym działalność gospodarczą, a potwierdzeniem, uzasadnieniem tego 
stanowiska miały być kasacyjne orzeczenia Sądu Najwyższego, gdzie po stronie powodowej 
występowali wyłącznie przedsiębiorcy. Można również spotkać się z wykładnią tego roszcze-
nia, w której koszt najmu pojazdu mechanicznego traktowany był jako wydatek zmierzający 
do ograniczenia lub wyłączenia szkody. Szkodą nie była jednak utrata możliwości korzystania 
z rzeczy, lecz inna szkoda w majątku poszkodowanego. Roszczenie poszkodowanego uznawane 
było za zasadne tylko wówczas, gdy udowodnił, że wynajmując pojazd zastępczy działał w celu 
wyłączenia innej szkody lub ograniczenia jej rozmiarów, a przy tym ta inna szkoda musiała być 
większa niż poniesione koszty najmu samochodu zastępczego. Poszkodowany, odbiorca takiego 
stanowiska, zazwyczaj rozumiał jego treść jako konieczność wykazania celu, czy też charakteru 
wykorzystywania pojazdu mechanicznego. Jeśli przedstawił cel lub charakter wykorzystywania 
swojego i wynajętego pojazdu, mówiąc generalnie do celów egzystencjalnych, to wówczas spo-
tykał się z odmową spełnienia świadczenia, gdyż z jednej strony nie wykazał tej innej szkody, 
której miał przeciwdziałać wynajmując pojazd zastępczy, z drugiej zaś takie korzystanie z pojazdu 
było kwalifikowane jako działanie dla wygody, a więc jako szkoda niemajątkowa. Zaobserwować 
można było także przypadki kwestionowania roszczeń konsumentów o zwrot kosztów najmu, 
które było oparte na założeniu braku istnienia związku przyczynowego pomiędzy faktem znisz-
czenia lub uszkodzenia rzeczy, a poniesionymi kosztami z powyższego tytułu. Przy czym był to 
brak adekwatności przyczynowej w ogólności, a nie na tle konkretnego przypadku. 

Za uprawniony należy więc uznać wniosek, iż treść powyżej wskazanych stanowisk, które 
zostały zdiagnozowane przez Rzecznika Ubezpieczonych w toku wykonywania ustawowych kom-
petencji, korespondują z treścią drugiej grupy orzeczeń, wskazanych w uzasadnieniu niniejszego 
wniosku. Orzeczeń, które w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych pozostają jednocześnie w wyraź-
nej opozycji do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. Rzecznik Ubezpieczonych 
w toku wykonywania ustawowych obowiązków, w szczególności podczas rozpoznawania skarg 
poszkodowanych, nie zdiagnozował przypadków, w których zakład ubezpieczeń podzielił pogląd, 
iż również w przypadku roszczeń konsumentów utrata możliwości korzystania z rzeczy stano-

10 M. Kaliński, op. cit., s. 114.
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wi szkodę majątkową i wystarczającym jest wykazanie istnienia tylko związku przyczynowego 
pomiędzy faktem utratą możliwości korzystania z pojazdu wskutek jego zniszczenia lub uszko-
dzenia a poniesionymi kosztami najmu, a także wysokość poniesionych kosztów.

Aktualnie następują próby stopniowego odejścia od powyższych poglądów na rzecz przyję-
cia dość jednolitego stanowiska opartego na założeniu, że roszczenie to może konsumentom 
wprawdzie przysługiwać, ale po zaistnieniu łącznie następujących przesłanek: 1) poszkodowany 
nie może korzystać ze swojego pojazdu, w takim samym zakresie, w jakim korzystałby z niego, 
gdyby szkody nie wyrządzono, 2) poniósł wydatki, które były celowe i konieczne (niezbędne) 
do korzystania z innego pojazdu w takim samym zakresie, w jakim korzystałby z pojazdu, który 
uległ uszkodzeniu, a także 3) nie mógł zaspokoić swoich potrzeb konsumpcyjnych i życiowych 
w inny sposób, w szczególności poprzez korzystanie z ogólnodostępnych środków transportu. 
Jednocześnie przyjęto, że innym sposobem naprawienia szkody umożliwiającej odtworzenie 
możliwości korzystania z własnej rzeczy przez konsumentów jest możliwość skorzystania np., 
ze środków komunikacji publicznej, jeżeli w warunkach konkretnej sprawy ten alternatywny 
środek transportu jest dostępny dla poszkodowanego, a korzystanie z niego będzie dla poszko-
dowanego dogodne w stopniu zbliżonym do korzystania z własnego pojazdu. Za niedogodne 
dla poszkodowanego uznać należy w szczególności te alternatywne środki transportu, z których 
korzystanie w porównaniu do własnego pojazdu będzie w istotny sposób uciążliwe lub będzie 
wymagać większej ilości czasu z uwagi na np. niedogodny rozkład jazdy komunikacji publicznej 
lub umiejscowienie stacji (przystanków), czy też konieczność wielu przesiadek. Ta niejako trzecia 
przesłanka zasadności roszczenia to „niezbędność wynajmu”, która rozumiana jest przez Rzecz-
nika Ubezpieczonych jako faktyczna niemożność odtworzenia możliwości korzystania z pojazdu 
mechanicznego poprzez inne formy przemieszczania się, głównie środkami komunikacji publicz-
nej. Przy czym w chwili obecnej nie do końca wiadomo, czy uprzednia niemożność odtworzenia 
możliwości korzystania z własnej uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy za pomocą środków trans-
portu zbiorowego to element samej podstawy roszczenia (art. 361 k.c.), czy też konieczność 
skorzystania z komunikacji publicznej to obligatoryjny element zasady współdziałania wierzycie-
la z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania (art. 354 k.c.).

Powyżej wskazane stanowisko zostało wypracowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współ-
pracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i przy aprobacie tego Urzędu – przy pomocy 
którego nadzór na działalnością ubezpieczeniową sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego 
– w formie tzw. wytycznych w sprawie zasad wynajmu pojazdu zastępczego w ramach obowiąz-
kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które 
stosować mają wszystkie zakłady ubezpieczeń11. Jednocześnie, jak wynika z treści komunikatu 
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, opublikowanego w dniu 21 września 2010 r.12, przygo-
towane przez ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy i zaakceptowane przez UKNF wytyczne 
mają zastąpić wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 grudnia 2009 r. zalece-
nia w sprawie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego z komunikacyjnego ubezpieczenia 
OC, a więc zinstytucjonalizowaną formę nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, o której 
mowa w art. 209 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1152 z późn. zm.). Wartym przy tym podkreślenia jest to, iż organ nadzoru, nie dostrzegał 
w uprzednio wydanych zaleceniach dodatkowej przesłanki zasadności roszczenia konsumentów 
o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego w postaci „niezbędności” tego wynajmu, rozu-
11 http://piu.org.pl/informacje-prasowe/project/249/pagination/1.
12 http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_PIU_pojazd_zastepczy_tcm75-23922.pdf.
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mianej jako niemożność skorzystania z komunikacji publicznej. W przedmiotowych zaleceniach 
Komisja Nadzoru Finansowego nie uznała, że korzystanie z komunikacji publicznej to podsta-
wowa i właściwa forma odtworzenia możliwości korzystania z uszkodzonego lub zniszczonego 
pojazdu mechanicznego. 

Analiza treści tego dokumentu, który co prawda nie ma żadnego waloru normatywnego, gdyż 
zasady odpowiedzialności deliktowej są uregulowane przez bezwzględnie obowiązujące prze-
pisy kodeksu cywilnego, i projekcja jego ewentualnych skutków dla konsumentów, jeśli stanie 
się on podstawą do wykształcenia określonej w nim praktyki rynkowej, w powiązaniu z istnie-
jącymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądowym w przedmiocie wykładni roszczenia o zwrot 
kosztów najmu, budzi poważne obawy Rzecznika Ubezpieczonych, iż w większości przypadków 
roszczenia konsumentów na etapie przedsądowym będą przez zakłady ubezpieczeń oddalane 
i w konsekwencji ciężar naprawienia tej szkody zostanie przeniesiony wyłącznie na poszkodo-
wanego, niezależnie od tego jak następnie szeroko określimy czas najmu, za który przysługuje 
refundacja. Wystarczy bowiem wykazać, że w miejscu poszkodowanego funkcjonuje komunika-
cja publiczna w związku z czym powinien on na czas likwidacji szkody poruszać się za pomocą 
tej komunikacji. Poniesione zatem koszty najmu pojazdu zastępczego nie mogą więc obarczać 
ubezpieczyciela, albowiem odtworzenie możliwości korzystania z rzeczy mogło nastąpić po-
przez skorzystanie ze środków komunikacji publicznej i w oderwaniu od faktu, że komunikacja 
publiczna w żaden sposób nie przywróci naruszonej przez czyn niedozwolony autonomii po-
szkodowanego w zakresie kształtowania własnego bytu przy pomocy nabytych lub posiadanych 
środków trwałego użytku i w realizacji wyznaczonych sobie celów. W wielu przypadkach konsu-
menci, po uzyskaniu informacji na temat wykładni roszczenia stosowanej przez ubezpieczyciela, 
mającej również akceptację jednostki organizacyjnej za pomocą, której organ nadzoru wykonuje 
swoje kompetencje, mogą zrezygnować z realizacji swoich praw podmiotowych jakim jest prawo 
do naprawienia szkody w postaci utraty możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszcze-
nia lub uszkodzenia, z obawy przed nieuznaniem tego roszczenia. Niewykluczone jest również 
to, iż treść wykładni roszczenia, zawartej w tych wytycznych, prezentowana następnie w toku 
postępowania przez stronę pozwaną będzie również oddziaływać na orzecznictwo sądów po-
wszechnych, zwłaszcza sądów rejonowych, gdzie z uwagi na wartość przedmiotu sporu, sprawy 
o zwrot tych kosztów są najczęściej rozpoznawane.

Rzecznik Ubezpieczonych, odnosząc się do omawianej powyżej problematyki, w pełni podzie-
la stanowisko, które zostało wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. 
(IV CK 672/03). Jak trafnie Sąd Najwyższy zauważył utrata możliwości korzystania z rzeczy sta-
nowi szkodę majątkową. Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty, które były 
konieczne na wynajem pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w graniach skutków szkodo-
wych podlegających wyrównaniu. Przez wydatki konieczne Rzecznik Ubezpieczonych rozumie 
czynsz najmu za pojazd zastępczy o zasadniczo podobnej klasie do pojazdu uszkodzonego albo 
zniszczonego, ustalony według stawki najmu obowiązującej na danym rynku lokalnym, który 
poszkodowany, zgodnie z treścią umowy najmu jest zobowiązany do spełnienia na rzecz wynaj-
mującego, ażeby w okresie naprawienia szkody mógł korzystać z pojazdu zastępczego. 

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych status poszkodowanego – czy jest to konsument, czy też 
przedsiębiorca – nie powinien mieć wpływu na zasadę i podstawę odpowiedzialności za szkodę. 
Utrata możliwości korzystania z rzeczy powstaje w obu przypadkach. Zakres szkody powstałej 
z tego tytułu może przybrać różne rozmiary, lecz nie powinno mieć to wpływu na samą zasadę 
odpowiedzialności za szkodę, która została wyrażona w art. 361 k.c. Częstotliwość wykorzy-
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stywania pojazdu mechanicznego może mieć co najwyżej wpływ na ustalenie istnienia okresu 
czasu, za którym istnieje związek przyczynowy, nie zaś na samą zasadę, podstawę odpowiedzial-
ności deliktowej za szkodę.

Rzecznik Ubezpieczonych w przypadku roszczeń osób fizycznych nieprowadzących działalno-
ści gospodarczej o zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego nie dostrzega, aby przepisy 
regulujące odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym 
wprowadzały dla tych osób liczne ograniczenia i ciężary dowodowe co do „niezbędności” takie-
go najmu. Ograniczeń, które wykraczałyby poza konstrukcję normy z art. 361 k.c. i wprowadzały 
inne, dodatkowe obowiązki dowodowe, niż te, które wynikają z treści art. 6 k.c. oraz art. 232 
k.p.c. w związku z art. 361 k.c. 

Aktualny stan rozwoju stosunków społeczno–gospodarczych, powszechność posiadania 
i korzystania z pojazdu mechanicznego, czyniące jego używanie immanentnym elementem eg-
zystencji, w opinii Rzecznika Ubezpieczonych, nie mogą prowadzić do uznania, że istnieje lub 
powinna zostać wprowadzona nadzwyczajność tego roszczenia tylko dlatego, iż pojazd me-
chaniczny nie jest źródłem przychodu, zaś w miejscu zamieszkania funkcjonuje komunikacja 
publiczna. Gdyby poszkodowany zamierzał korzystać z komunikacji publicznej to nie kupowałby 
pojazdu. Pojazd mechaniczny, który dzisiaj nie jest przejawem rzeczy luksusowej, kupowany jest 
w celu realizacji różnych czynności życiowych. Nabywany jest nie tylko do stałego, codziennego 
wykorzystania, ale również dla potencjalnej możliwości wykorzystania tego pojazdu, gdy zajdzie 
taka potrzeba. 

Powyższą ocenę Rzecznika Ubezpieczonych o powszechności wykorzystywania pojazdów 
mechanicznych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej obrazują in-
formacje i dane statyczne przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny i Komisję Nadzoru 
Finansowego. W świetle informacji opublikowanych przez GUS w dokumencie pn. „Transport 
– wyniki działalności w 2009 roku” na dzień 31 grudnia 2009 r. w Polsce było zarejestrowa-
nych 16 494 650 samochodów osobowych, z czego niewątpliwie zdecydowana większość to 
pojazdy, które są wykorzystywane przez osoby fizyczne do celów prywatnych13. W świetle na-
tomiast informacji opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w okresie od dnia 
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. osoby fizyczne zawarły 15 731 595 umów obowiązkowego 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zaś w analogicznym okresie przedsię-
biorstwa zawarły 1 522 228 tych umów14. Również z tych danych wynika, iż w przeważającej 
większości przypadków to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są stronami 
umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Podobnie więk-
szość zlikwidowanych przez ubezpieczycieli szkód komunikacyjnych w 2009 r. dotyczy roszczeń 
osób fizycznych. W świetle informacji KNF w 2009 r. osobom fizycznym wypłacono z umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 766 105 świadczeń od-
szkodowawczych, zaś przedsiębiorstwom 191 612 odszkodowań.

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych nawet jeśli osoba nabyła pojazd mechaniczny w celu nie-
dzielnego wyjazdu na działkę rekreacyjną, na mszę do Kościoła, po zakupy do marketu i tylko 
w określonych dniach wykorzystuje ten pojazd mechaniczny, to również na te dni przysługuje 
mu prawo wynajęcia pojazdu mechanicznego i następnie do żądania zwrotu poniesionych kosz-
tów od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela. Gdyby poszkodowanemu nie został zniszczony 
lub uszkodzony pojazd mechaniczny to mógłby w sposób niezakłócony zrealizować powyższe 
cele. Rzecznik Ubezpieczonych nie znajduje zrozumienia dlaczego poszkodowany, który dowozi 
13 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_748_PLK_HTML.htm.
14 http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_roczne/dzne_roczne.html.
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dzieci do szkoły lub przedszkola musi w pierwszej kolejności poszukać możliwości skorzysta-
nia z komunikacji publicznej. Skoro zdecydował się wykorzystywać swój pojazd mechaniczny 
między innymi do tego celu, zaś wskutek czynu niedozwolonego utracił możliwość korzystania 
z pojazdu, to ażeby móc odtworzyć możliwość dowiezienia dzieci do szkoły lub do przedszkola – 
w dotychczas przyjęty sposób – musi skorzystać z innego pojazdu mechanicznego.

Rzecznik Ubezpieczonych nie podziela stanowiska, iż pomiędzy faktem uszkodzenia lub znisz-
czenia rzeczy w przypadku poszkodowanych – konsumentów a poniesionymi przez nich kosztami 
najmu pojazdu zastępczego nie zachodzi adekwatny związek przyczynowy. W ocenie Rzecznika 
Ubezpieczonych istnieją zasadnicze argumenty pozwalające na uznanie, że również w przypadku 
roszczeń konsumentów istnieje obiektywne powiązanie pomiędzy faktem niemożności korzy-
stania z rzeczy wskutek jej zniszczenia lub uszkodzenia a wynajmem pojazdu mechanicznego.

W piśmiennictwie wyjaśnia się, że w przyjętej na gruncie art. 361 § 1 k.c. koncepcji tzw. 
adekwatności przyczynowej, stwierdzenie istnienia tego związku następuje za pomocą kwalifi-
kowanego testu conditio sine qua non. Wymaga to przeprowadzenia dwóch operacji myślowych. 
Pierwsza to ustalenie, czy badany skutek pojawiłby się w nieobecności zdarzenia traktowane-
go jako hipotetyczna przyczyna szkody. Jeśli analiza ta wykaże, że rozpatrywane następstwo 
nie pojawiłoby się w nieobecności badanej przyczyny, to wynik testu jest pozytywny – między 
tymi elementami zachodziło obiektywne powiązanie. Należy wówczas dokonać operacji drugiej 
sprowadzającej się do ustalenia „normalności” owego powiązania. Za „normalne” uznać należy 
te następstwa przyczyny badanego rodzaju, których prawdopodobieństwo pojawienia się zo-
staje każdorazowo zwiększone przez jej wystąpienia. Owo zwiększenie prawdopodobieństwa 
ustalić należy w oparciu o znajomość obiektywnych reguł i zasad rządzących danym rodzajem 
faktów i zależności, a także na podstawie doświadczenia i wiedzy o podobnych (do badanej) 
zależnościach. Zbadać należy, czy pojawienie się przyczyny badanego rodzaju zwiększa prawdo-
podobieństwo wystąpienia rozpatrywanego skutku – poprzez jej koincydencję i współdziałanie 
z innymi czynnikami (przyczyny bezpośrednie). Jeśli odpowiedź na to pytanie okaże się twierdzą-
ca, to będzie to równoznaczne z istnieniem normalnego związku przyczynowego między badaną 
przyczyną a skutkiem powstałym w wyniku jej współdziałania z innymi czynnikami15. Adekwat-
ne są normalne następstwa działania lub zaniechania, z których szkoda wynikła. Normalnymi 
następstwami zdarzenia, z którego szkoda wynikła, są następstwa, jakie tego rodzaju zdarzenie 
jest w ogóle w stanie wywołać i w zwyczajnym biegu rzeczy, a nie tylko na skutek szczególnego 
zbiegu okoliczności, którego przeciętnie nie bierze się pod uwagę16. W wyroku z dnia 14 grudnia 
2004 r.17 Sąd Najwyższy zauważył, iż ocena, czy skutek jest normalny, powinna być oparta na 
całokształcie okoliczności sprawy oraz wynikać z zasad doświadczenia życiowego i zasad wiedzy 
naukowej, specjalnej. Szkoda ma charakter dynamiczny i obok pierwotnego uszczerbku mogą 
następnie pojawić się dalsze, pozostające w normalnym związku przyczynowym ze zdarzeniem 
uzasadniającym odpowiedzialność odszkodowawczą, uszczerbki majątkowe, zarówno o charak-
terze utraconych korzyści, jak i strat18.

Przyjmując powyższe ustalenia w zakresie adekwatnego związku przyczynowego, w opinii 
Rzecznika Ubezpieczonych co do zasady wskutek kolizji lub wypadku drogowego dochodzi do 

15 G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia, Zobowiązania, t. 1, LexisNexis, Warszawa 
2007, s. 68–69.
16 Por. uzasadnienie do wyroku SN z dnia 19 marca 2008 r. (V CSK 491/07).
17 II CK 249/04.
18 Por. wyrok SN z dnia 8 czerwca 2005 r. (V CK 697/04).
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uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu mechanicznego w następstwie czego poszkodowany traci 
możliwość korzystania z rzeczy. Gdyby to zdarzenie nie wystąpiło poszkodowany nie musiałby 
podejmować żadnych czynności zmierzających do odtworzenia możliwości korzystania ze swo-
jej rzeczy i korzystałby nadal ze swojego pojazdu w sposób niczym niezakłócony. Mógłby nadal 
realizować podstawowe funkcje egzystencjalne przy pomocy swojego pojazdu mechanicznego. 
Bez skrępowania i bez żadnych przeszkód, a także ograniczeń mógłby nim dojeżdżać do pracy, 
odwozić swoje dzieci do przedszkola lub szkoły. Jeździć nim po zakupy, na spotkania rodzinne lub 
towarzyskie, czy wykorzystywać go do realizacji innych czynności życia codziennego. Jak pokazu-
je doświadczenie życiowe, głównie do tych celów nabywa się pojazd mechaniczny. Nabywa się 
go również w celu potencjalnej możliwości korzystania, gdy zajdzie ku temu potrzeba i zgodnie 
z dyskrecjonalną decyzją oraz autonomią woli właściciela rzeczy w zakresie kształtowania bytu 
własnego przy pomocy pojazdu mechanicznego.

W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych odtworzenie możliwości korzystania ze swojego pojazdu 
mechanicznego w dotychczasowym lub potencjalnym zakresie jego wykorzystania jest możli-
we poprzez skorzystanie z innego, ale zasadniczo o podobnej klasie pojazdu mechanicznego. 
Jeżeli więc poszkodowany nie posiada innego, wolnego pojazdu mechanicznego lub korzysta-
nie z innego pojazdu nie może nastąpić na podstawie obligacyjnego stosunku prawnego pod 
tytułem darmowym (co w uwarunkowaniach gospodarki rynkowej jest zdarzeniem stosunkowo 
nadzwyczajnym) to, aby móc odtworzyć możliwość korzystania z pojazdu musi sięgnąć po od-
płatne formy korzystania z innego pojazdu mechanicznego. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych 
możliwość korzystania z pojazdu mechanicznego nie może być odtworzona przez skorzystanie ze 
środków komunikacji publicznej. Nie można tego uznać za inny sposób naprawienia szkody w po-
staci utraty możliwości korzystania ze swojej rzeczy. Jest co najwyżej możliwością ograniczonego 
poruszania się z miejsca „a” do miejsca „b”. Istnienie, funkcjonowanie w miejscu zamieszka-
nia poszkodowanego komunikacji publicznej nie powinno być antyzasadą odpowiedzialności za 
szkodę lub dodatkowym determinatem tej odpowiedzialności na płaszczyźnie ustalania ade-
kwatności przyczynowej. Autonomia poszkodowanego w zakresie kształtowania własnego bytu 
przy pomocy nabytych lub posiadanych środków trwałego użytku i w realizacji wyznaczonych 
sobie celów nie jest i nie będzie w ten sposób przywrócona. Ważkim jest przy tym argument, że 
jeżeli poszkodowany chciał realizować swoje cele prywatne czy zawodowe przy wykorzystywa-
niu komunikacji publicznej, to nie zdecydowałby się na zakup pojazdu mechanicznego. Istnieją 
zatem argumenty pozwalające na uznanie, iż pomiędzy faktem zniszczenia lub uszkodzenia rze-
czy i wynikającą z niego utratą możliwości korzystania z rzeczy a poniesionymi przez konsumenta 
kosztami najmu pojazdu zastępczego istnieje obiektywne powiązanie.

W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych czas najmu przy szkodzie częściowej powinien być wy-
znaczony rzeczywistym czasem naprawy tj., okresem, w którym uszkodzony pojazd mechaniczny 
w normalnym toku mógł zostać naprawiony z uwzględnieniem czynności procesu likwidacji 
szkody (zgłoszenie szkody, oględziny pojazdu, etc.). Przy szkodzie całkowitej czas najmu to okres 
od dnia zniszczenia pojazdu do dnia, w którym poszkodowany może nabyć analogiczny pojazd, 
nie dłuższy niż do dnia zapłaty odszkodowania. Istnieć mogą jednak przypadki, w których dzień 
spełnienia świadczenia odszkodowawczego za szkodę całkowitą w pojeździe nie będzie przery-
wał związku przyczynowego pomiędzy utratą możliwości korzystania z pojazdu wskutek jego 
zniszczenia a wynajmem pojazdu zastępczego.
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W orzecznictwie podkreśla się, że obowiązkiem poszkodowanego jest podejmowanie działań 
zmierzających do zminimalizowania szkody. Brak z jego strony takiego działania nie może zwięk-
szać obowiązku odszkodowawczego osoby zobowiązanej do naprawienia szkody19. Obowiązek 
ten zazwyczaj wyprowadzany jest z treści art. 354 k.c. Zgodnie z § 1 tegoż przepisu dłużnik po-
winien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi 
społeczno–gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym za-
kresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom (art. 354 § 2 k.c.). 
W taki sam sposób powinien wierzyciel współdziałać przy wykonaniu zobowiązania. Ogólnie 
rzecz ujmując w przypadku umowy obowiązkowego ubezpieczania OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych treścią zobowiązania jest spełnienie świadczenia odszkodowawczego za szko-
dy wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz 
pojazdu mechanicznego lub kierujący, na zasadach i w granicach określonych przez przepisy 
art. 361 i 363 k.c. Społeczno–gospodarczym przeznaczeniem takiego zobowiązania jest przede 
wszystkim kompensacja szkody powstałej w majątku poszkodowanego. Poprzez odwołanie się 
art. 354 § 2 k.c. do tożsamości działania w taki sam sposób jak dłużnik, po stronie wierzyciela 
ciąży więc obowiązek nieżądania spełnienia roszczeń, które nie mieszczą się w treści zobowią-
zania, nie są normalnym następstwem działania lub zaniechania, za którą odpowiedzialność 
ponosi sprawca szkody lub jego ubezpieczyciel z tytułu umowy obowiązkowego OC posiada-
czy pojazdów mechanicznych, czy też kierowanie roszczeń prowadzących do bezpodstawnego 
wzbogacenia się poszkodowanego. Można sobie zatem zadać pytanie, czy poniesienie kosztów 
najmu pojazdu zastępczego przez konsumenta, a następnie zgłoszenie roszczenia z tego tytułu 
do ubezpieczyciela może albo czy powinno być co do zasady uznane za zwiększenie rozmiarów 
szkody, a tym samym za naruszenie przez wierzyciela zasady współdziałania przy wykonaniu 
zobowiązania, ponieważ poszkodowany wykorzystywał swój pojazd do celów niezarobkowych, 
a w miejscu jego zamieszkania funkcjonuje komunikacja publiczna. Przyjmując stanowisko, że 
utrata możliwości korzystania z rzeczy stanowi szkodę majątkową, że normalnym następstwem 
uszkodzenia pojazdu jest niemożność z niego skorzystania, zaś odtworzeniem możliwości korzy-
stania z rzeczy nie jest korzystanie ze środków komunikacji publicznej, a także, iż dodatkowym 
desygnatem roszczenia nie jest niezbędność tego najmu rozumiana jako uprzednia niemożliwość 
skorzystania ze środków komunikacji publicznej lub „niedogodność” w skorzystaniu z nich, to 
trudno zasadnie twierdzić, iż wynajęcie pojazdu zastępczego, a następnie zgłoszenie roszczenia 
tytułu jest co do zasady naruszeniem obowiązku współdziałania wierzyciela z dłużnikiem przy 
wykonaniu zobowiązania. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych rezygnacja przez poszkodowane-
go lub żądanie od niego rezygnacji z wynajmu samochodu zastępczego, ponieważ funkcjonuje 
komunikacja publiczna nie jest okolicznością, która zapewniłaby mu naprawienie szkody pole-
gającej na uprawnieniu do normalnej, niezakłóconej eksploatacji samochodu i korzystanie ze 
swojej rzeczy w sposób wyznaczony przez jej właściciela. W żaden sposób jego autonomia w za-
kresie korzystania ze swojego pojazdu mechanicznego, czy w kształtowaniu bytu własnego przy 
pomocy zakupionego pojazdu nie zostanie przywrócona. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych 
brak jest zatem przesłanek, ażeby na poszkodowanego a priori nakładać obowiązek, który co 
do zasady wychodzi poza przysługujące mu prawo podmiotowe – uprawnienie do naprawienia 
szkody, a źródło tego obowiązku skutecznie opierać na normie z art. 354 k.c. Działanie poszko-
dowanego polegające na wynajęciu pojazdu zastępczego na okres naprawienia szkody, co do 
zasady odpowiada celowi społeczno–gospodarczemu jego uprawnienia do naprawienia szkody 
19 Por. uzasadnienie uchwały SN z dnia 22 kwietnia 1997 r. (III CZP 14/97); wyrok SN z dnia 26 listopada 2002 r. 
(I CKN 1993/00); wyrok SN z dnia 8 września 2004 r. (IV CK 672/03).
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w postaci utraty możliwości korzystania z rzeczy oraz zasadom współżycia społecznego. Oczy-
wiście nie oznacza to, że zasada współdziałania nie może być w wyjątkowych sytuacjach brana 
pod uwagę jako uzupełniająca przesłanka redukcji wysokości świadczenia odszkodowawczego, 
a w skrajnych przypadkach jako walidacja do odmowy jego spełnienia. Uzupełniająca w tym zna-
czeniu, iż w określonych sytuacjach wystarczające jest wykazanie braku związku przyczynowego 
pomiędzy poniesionym wydatkiem lub jego częścią, a następstwem działania sprawcy szkody.

Z uwagi na powyższe, a także na istotny społeczny wymiar problemu, Rzecznik Ubezpieczonych 
uważa za zasadne wniesienie wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa, wystę-
pujących w orzecznictwie sądów powszechnych, które następnie przekładają się na niejednolitą 
praktykę w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń.
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Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. (III CZP 5/11)

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu 
mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i eko-
nomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od 
niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

Sentencja
Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 listopada 2011 r., przy 

udziale Rzecznika Ubezpieczonych Aleksandry Wiktorów oraz prokuratora Prokuratury General-
nej Jana Szewczyka, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika 
Ubezpieczonych we wniosku z dnia 16 grudnia 2010 r.,

„1. Czy w świetle art. 361 k.c. utrata możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego wskutek 
jego zniszczenia lub uszkodzenia przez poszkodowanego – będącego osobą fizyczną nieprowa-
dzącą działalności gospodarczej – stanowi szkodę majątkową?

2. Czy w świetle art. 361 k.c. roszczenie wyżej wymienionego poszkodowanego o zwrot po-
niesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej 
ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych jest determinowane nie tylko istnieniem adekwatnego 
związku przyczynowego pomiędzy faktem utraty możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej 
zniszczenia albo uszkodzenia, a poniesionymi kosztami najmu pojazdu zastępczego, ale również 
niezbędnością tego najmu, rozumianą jako niemożność skorzystania ze środków komunikacji 
publicznej?”

podjął uchwałę:
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-

dzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu 
mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i eko-
nomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od 
niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

Rzecznik Ubezpieczonych – powołując się na art. 60 § 1 w związku z art. 60 § 2 ustawy z dnia 
23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) – przedstawił Sądowi 
Najwyższemu do rozstrzygnięcia przytoczone zagadnienia prawne.
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Rzecznik podkreślił, że te zagadnienia prawne wywołują wątpliwości interpretacyjne i pro-
wadzą do rozbieżności w orzecznictwie. Obserwacja powypadkowej praktyki likwidacyjnej 
– w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych – prowadzi z kolei do wniosku, że ubezpieczyciele często odmawiają spełnie-
nia świadczenia odszkodowawczego z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego 
przez osoby fizyczne (konsumentów), które nie wykorzystywały swoich pojazdów mechanicznych 
do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz do innych celów (dojazdu do pracy, odwożenia 
dzieci do szkoły lub do przedszkola, zakupów, wyjazdów urlopowych i rekreacyjnych itd.) albo 
uzależniają spełnienie świadczenia od istnienia dodatkowej przesłanki w postaci niezbędności 
najmu, rozumianej jako działanie poszkodowanego zmierzające do wyłączenia innej szkody ma-
jątkowej lub jako niemożność skorzystania ze środków komunikacji publicznej. W ten sposób 
dochodzi do zróżnicowania sytuacji prawnej konsumentów i przedsiębiorców, ponieważ w po-
stępowaniu likwidacyjnym przedsiębiorcy muszą wykazać tylko istnienie adekwatnego związku 
przyczynowego pomiędzy utratą możliwości korzystania z uszkodzonego lub zniszczonego po-
jazdu mechanicznego, który był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, 
a poniesionymi kosztami najmu pojazdu zastępczego.

Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił uwagę, że przedstawiona praktyka zakładów ubezpieczeń 
jest wywołana rozbieżnościami w orzecznictwie sądów powszechnych.

Przeważający kierunek orzecznictwa kwalifikuje utratę możliwości korzystania przez konsu-
mentów z pojazdu mechanicznego jako szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach 
odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela przy obowiązkowym ubezpieczeniu odpowie-
dzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a koszt najmu pojazdu zastępczego 
traktuje jako wydatek zmierzający do wyłączenia lub ograniczenia takiej szkody, której napra-
wienie nie jest uwarunkowane niemożliwością skorzystania przez poszkodowanego ze środków 
komunikacji publicznej.

Rzecznik wskazał również na orzeczenia sądów powszechnych, uznające niemożność korzysta-
nia ze zniszczonego lub uszkodzonego pojazdu za szkodę niemajątkową (utratę przyjemności lub 
wygody) albo za szkodę majątkową uwarunkowaną koniecznością (niezbędnością) najmu pojaz-
du zastępczego, gdy nie istnieje możliwość przemieszczania się w inny, racjonalnie uzasadniony 
sposób, minimalizujący związane z nim wydatki.

We wniosku wskazane zostały także rozbieżne stanowiska zajmowane w piśmiennictwie.
Rzecznik Ubezpieczonych odnotował próby ujednolicenia praktyki ubezpieczeniowej, któ-

re zostały przedstawione w wytycznych opracowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń przy 
współpracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, określających „Zasady wynajmu pojazdu 
zastępczego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych” (dalej: „wytyczne”). W wytycznych przewidziano możliwość zwro-
tu konsumentowi wydatków na najem pojazdu zastępczego, ale tylko wówczas, gdy nie mógł 
zaspokoić swoich potrzeb konsumpcyjnych i życiowych w inny sposób, w szczególności przez 
korzystanie z ogólnodostępnych środków transportu. To uwarunkowanie budzi poważne obawy 
Rzecznika, gdyż może mieć niewłaściwy wpływ na praktykę zakładów ubezpieczeń i orzecznic-
two sądów powszechnych, „odtworzenie możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego” 
bowiem nie następuje przez korzystanie ze środków komunikacji publicznej. Samochód nie jest 
obecnie przejawem luksusu, lecz stałym, codziennym elementem egzystencji, spełniającym róż-
ne funkcje życiowe, częstokroć nieprzynoszącym dochodu.

Rzecznik Ubezpieczonych podzielił stanowisko zajęte w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 
8 września 2004 r., IV CK 672/03 (niepubl.), że utrata możliwości korzystania z rzeczy stanowi 
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szkodę majątkową, w związku czym poniesione wydatki na najem pojazdu zastępczego pod-
legają wyrównaniu – jako wydatki konieczne – jeżeli odpowiadają lokalnym stawkom czynszu 
najmu pojazdu o zbliżonej klasie. Przy szkodzie częściowej czas koniecznego najmu powinien 
być – zdaniem Rzecznika – wyznaczony rzeczywistym czasem naprawy w normalnym jej toku, 
z uwzględnieniem czynności likwidacyjnych, natomiast czas koniecznego najmu przy szkodzie 
całkowitej obejmuje okres od dnia zniszczenia pojazdu do dnia, w którym poszkodowany może 
nabyć podobny pojazd, nie dłuższy niż do dnia zapłaty odszkodowania.

W ocenie wnioskodawcy, status poszkodowanego (przedsiębiorcy lub konsumenta) nie powi-
nien oddziaływać na podstawę odpowiedzialności sprawczej, gdyż utrata możliwości korzystania 
z rzeczy zniszczonej lub uszkodzonej jest konsekwencją czynu niedozwolonego, inny może być 
natomiast rozmiar szkody. Przepisy regulujące odpowiedzialność odszkodowawczą również nie 
wprowadzają dla konsumentów dodatkowych ograniczeń i ciężarów dowodowych co do nie-
zbędności najmu pojazdu zastępczego, wykraczających poza unormowanie przewidziane w art. 
6 i 361 k.c. oraz art. 232 k.p.c. Treścią zobowiązania przejętego w granicach umowy ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej przez ubezpieczyciela jest kompensacja szkody wyrządzonej 
w majątku poszkodowanego w rozmiarze określonym w art. 361 i 363 k.c. Wynajęcie przez 
poszkodowanego pojazdu zastępczego będące normalnym następstwem deliktu nie narusza 
obowiązku współdziałania wierzyciela z dłużnikiem (art. 354 k.c.) i odpowiada społeczno–go-
spodarczemu celowi tego uprawnienia oraz zasadom współżycia społecznego.

Prokurator Generalny wyraził pogląd, że poniesione przez poszkodowanego koszty najmu 
pojazdu zastępczego będące następstwem niemożności korzystania przez niego z własnego po-
jazdu mechanicznego nieprzeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, ze względu 
na zniszczenie lub uszkodzenie tego pojazdu w wypadku komunikacyjnym, stanowią element 
szkody majątkowej podlegającej wyrównaniu przez ubezpieczyciela z tytułu obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a skuteczność 
dochodzenia naprawienia tej szkody nie jest uzależniona od niezbędności najmu polegającej na 
niemożności skorzystania przez poszkodowanego z innych środków transportu.

Uzasadnienie prawne
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Przedstawione zagadnienia prawne dotyczą objęcia ochroną ubezpieczeniową kosztów 

najmu pojazdu zastępczego poniesionych przez poszkodowanego będącego osobą fizyczną nie-
prowadzącą działalności gospodarczej, nazywaną zamiennie „konsumentem”. Istnieje jednak 
wątpliwość, czy taki poszkodowany może być uznany za konsumenta. Zgodnie z art. 221 k.c., za 
konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio 
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W doktrynie zwrócono uwagę, że w stosunkach 
ubezpieczeniowych status konsumenta może mieć ubezpieczający, który zawiera umowę ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej. Osoba poszkodowana przez ubezpieczonego (sprawcę 
szkody) nie może być natomiast uznana za konsumenta, gdyż nie zawiera umowy, a zgłoszenie 
przez nią roszczenia wobec sprawcy szkody oraz skorzystanie z actio directa wobec ubezpie-
czyciela nie stanowią czynności prawnej w rozumieniu art. 221 k.c. Poszkodowany nie działa 
też w zastępstwie ubezpieczonego i ma samodzielną pozycję w stosunku prawnym łączącym 
go z ubezpieczonym i ubezpieczycielem. W uzasadnieniu wniosku nie przyznano jednak po-
szkodowanemu „konsumentowi” szczególnych uprawnień, lecz w stosunku ubezpieczeniowym 
odróżniono go w ten sposób od poszkodowanego „przedsiębiorcy”, wyróżniając „konsumpcyj-
ne” oraz „komercyjne” korzystanie z rzeczy.
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Wątpliwości Rzecznika Ubezpieczonych zostały ujęte w dwóch zagadnieniach prawnych, ale 
w istocie zmierzają one do rozstrzygnięcia problemu odpowiedzialności za uszczerbek w postaci 
poniesionych przez poszkodowanego niebędącego przedsiębiorcą kosztów najmu pojazdu za-
stępczego.

Przedstawiona we wniosku problematyka ubezpieczeniowa pojawiała się stosunkowo 
rzadko w orzecznictwie Sądu Najwyższego i dotyczyła przede wszystkim poniesionych przez 
przedsiębiorcę kosztów najmu pojazdu zastępczego, w następstwie uszkodzenia w wypadku ko-
munikacyjnym pojazdu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej.

W wyroku z dnia 6 stycznia 1999 r., II CKN 109/98 (niepubl.), Sąd Najwyższy przyjął, że po-
niesienie przez przedsiębiorcę kosztów wynajęcia samochodu zastępczego do kontynuowania 
działalności gospodarczej pozostaje w normalnym związku przyczynowym z wypadkiem komu-
nikacyjnym i stanowi stratę określoną w art. 361 § 2 k.c. Z kolei w wyroku z dnia 18 marca 
2003 r., IV CKN 1916/00 (niepubl.) wyraził pogląd, że wynajmowanie pojazdu zastępczego do 
dalszego prowadzenia działalności gospodarczej w sytuacji, w której uszkodzony pojazd służył 
powodowi w takim właśnie celu, należy ocenić jako prawidłowe działanie poszkodowanego, 
minimalizujące szkodę, ponieważ dochody utracone w wyniku zawieszenia działalności gospo-
darczej mogłyby przewyższyć koszty wynajęcia pojazdu zastępczego.

Również w wyroku z dnia 8 września 2004 r., IV CK 672/03, Sąd Najwyższy uznał za nor-
malne następstwo zniszczenia pojazdu, służącego do prowadzenia działalności gospodarczej, 
konieczność wynajęcia pojazdu zastępczego w celu kontynuowania tej działalności do czasu na-
prawienia szkody. Poszkodowanemu przysługuje wówczas od ubezpieczyciela zwrot wydatków 
koniecznych, ale tylko za okres między dniem wypadku a dniem, w którym może nabyć analo-
giczny pojazd, nie dłuższy niż do zapłaty odszkodowania. Wydatkiem koniecznym jest wydatek 
niezbędny do korzystania z innego pojazdu w takim samym zakresie, w jakim poszkodowany 
korzystałby ze swego środka lokomocji, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Mógłby zatem żą-
dać tylko zwrotu wydatków poniesionych za korzystanie z pojazdu zastępczego, pomniejszonych 
o sumę, jaką wydatkowałby na koszty eksploatacji własnego pojazdu. Za szkodę można uznać 
tylko koszty niezbędne, rzeczywiście poniesione przez poszkodowanego, którego obciąża ciężar 
dowodu wysokości szkody. Jedynie w tym wyroku Sąd Najwyższy uznał utratę możliwości korzy-
stania z rzeczy wskutek jej zniszczenia za szkodę majątkową. Motywy rozstrzygnięcia wskazują 
jednak na jednoznaczne związanie takiej szkody z wydatkami koniecznymi.

Wypowiadając się o granicach odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu poniesionych przez 
poszkodowanego kosztów najmu pojazdu zastępczego przeznaczonego do kontynuowania dzia-
łalności gospodarczej, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lipca 2004 r., II CK 412/03 (niepubl.) uznał, 
że ubezpieczyciel ponosi – na podstawie art. 471 k.c. – odpowiedzialność za szkodę wskutek zwło-
ki w spełnieniu świadczenia ubezpieczeniowego. W wyroku z dnia 5 listopada 2004 r., II CK 494/03 
(niepubl.) ocenił z kolei skutki opóźnienia poszkodowanego w zleceniu naprawy samochodu. 
Stwierdził, że refundowane koszty najmu pojazdu zastępczego obejmują tylko okres konieczny 
i niezbędny do naprawy samochodu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym. Podobne sta-
nowisko wyrażone zostało w wyroku z dnia 26 listopada 2002 r., V CKN 1397/00 (niepubl.), odnosi 
się ono jednak do sytuacji, w której poszkodowany zaniechał naprawy samochodu, chociaż była 
ona możliwa. Wyrok ten ma dodatkowy walor, ponieważ dotyczy – jako jedyny – sytuacji prawnej 
przedstawionej we wniosku Rzecznika Ubezpieczonych, uszkodzony pojazd bowiem nie był – jak 
wynika z opisu stanu faktycznego – wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Zajęte przez strony stanowiska nie inspirowały jednak do poszerzonych rozważań w odniesieniu 
do przesłanek roszczenia powoda o zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego.
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W doktrynie występuje zgodność poglądów co do objęcia odpowiedzialnością odszkodo-
wawczą adekwatnych wydatków związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem samochodu 
w wypadku komunikacyjnym, jeżeli samochód był wykorzystywany do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Kontrowersje pojawiają się natomiast w sytuacji, w której samochód służył po-
szkodowanemu do innych celów.

Reprezentowany jest m.in. pogląd traktujący utratę możliwości korzystania z pojazdu do 
celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jako szkodę niemajątkową, nie-
podlegającą naprawieniu, szkoda taka bowiem może być kompensowana zadośćuczynieniem 
pieniężnym tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie (np. w art. 445 i 448 k.c. oraz w prze-
pisach szczególnych). Wynagrodzenie za przejściową utratę możliwości korzystania z rzeczy 
oznaczałoby w istocie nieprzewidziane prawem zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w posta-
ci odczucia przykrości i dyskomfortu. Ta dolegliwość nie stanowi szkody majątkowej, ponieważ 
nie prowadzi do zmniejszenia majątku właściciela uszkodzonego pojazdu. Nie powinna ponadto 
inspirować do mnożenia wątpliwych procesów odszkodowawczych i prowadzić do podwyższe-
nia składek ubezpieczeniowych.

W piśmiennictwie ugruntowane są także stanowiska odmienne, aprobujące odpowiedzial-
ność odszkodowawczą związaną z utratą możliwości korzystania z rzeczy.

Jedno z nich uznaje za szkodę wydatki związane z utratą możliwości dysponowania rzeczą, 
zapewniające właścicielowi korzystanie z dobra zastępczego. Wydatki te – m.in. czynsz najmu 
pojazdu zastępczego, koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej lub prywatnej – stano-
wią wówczas szkodę majątkową podlegającą naprawieniu na ogólnych zasadach, po odjęciu 
powstałych oszczędności. Uznaje się przy tym, że wydatki muszą być konieczne (niezbędne) do 
egzystencji poszkodowanego i na tym tle podaje się w sposób kazuistyczny przykłady jego ra-
cjonalnego bądź nieracjonalnego postępowania, przy uwzględnieniu obowiązku minimalizacji 
szkody (art. 354 k.c.) i dostosowania środków zaradczych w sposób proporcjonalny. Przykłado-
wo, wynajęcie pojazdu zastępczego może być racjonalne w razie częstego dowożenia chorego 
dziecka do placówki medycznej, nie będzie natomiast uzasadnione w celu okazjonalnego do-
jazdu do kosmetyczki lub na siłownię, a także wówczas, gdy poszkodowany dysponuje innym 
sprawnym samochodem. Dominuje pogląd, że kompensacji podlegają wydatki faktycznie ponie-
sione, nie ma natomiast rozbieżności, że w przypadku definitywnej utraty rzeczy odszkodowanie 
przysługuje za okres od jej utraty do uzyskania odszkodowania (zwrotu innego przedmiotu), 
a w przypadku utraty czasowej – do chwili odzyskania rzeczywistej możliwości korzystania 
z niej.

Inne stanowisko zakłada, że sama utrata możliwości korzystania z rzeczy stanowi samoistną 
szkodę majątkową. Powoływane są różne argumenty; wskazuje się m.in., że wartość ekono-
miczna przedmiotów własności osobistej polega na zaspokajaniu potrzeb w zakresie turystyki, 
kultury, wypoczynku, itp. Gdy przedmiot taki traci na pewien okres zdolność zaspokajania rze-
czywistych potrzeb społecznych, posiadacz doznaje szkody.

Kompensacja tego uszczerbku majątkowego wymagałaby w tej sytuacji wypłaty sumy pienięż-
nej równej wydatkom koniecznym dla wynajęcia pojazdu o identycznych walorach użytkowych 
i estetycznych w okresie naprawy samochodu, pomniejszonym o normalne, nieponiesione kosz-
ty eksploatacji własnego pojazdu.

Przedstawiane są również argumenty odwołujące się do teorii komercjalizacji. Pozbawienie 
możliwości korzystania z przedmiotów majątkowych stanowi szczególny rodzaj szkody mająt-
kowej, zwłaszcza wówczas, gdy zaspokajane są potrzeby, które mogą być zrekompensowane 
zastępczo w drodze odpłatnego skorzystania z cudzej usługi lub najmu przedmiotu zastępczego. 
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Dotyczy to w szczególności tych dziedzin, w których nastąpiła komercjalizacja wartości użytko-
wej przedmiotów (np. rozwinięty najem samochodów). Właściciel eksploatujący rzecz w celach 
niezarobkowych nie może być traktowany gorzej niż właściciel przedmiotu przeznaczonego do 
celów zarobkowych. Udaremnienie zaspokojenia potrzeb osobistych nie może być przeliczone 
na pieniądze, ale w pieniądzach może być wyrażona wartość użytkowania przedmiotu zaspoka-
jającego te potrzeby w jednostce czasu. Może się ona wyrażać m.in. stosunkiem ceny zakupu 
danego przedmiotu do przeciętnej długości okresu eksploatacji takiej rzeczy. Szkoda taka wy-
stępuje niezależnie od tego, czy poszkodowany rzeczywiście korzystał odpłatnie z przedmiotu 
zastępczego, chodzi bowiem wyłącznie o utraconą wartość użytkową, której istnienie można 
również wyprowadzić z art. 224 § 2 i art. 225 k.c.

W komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 września 2010 r. poinformowano, że 
Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego opracowała 
wytyczne określające „Zasady wynajmu pojazdu zastępczego w ramach obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych. Wytyczne nie mają 
charakteru normatywnego, nie mogą w szczególności korygować zasad ustawowej odpowie-
dzialności odszkodowawczej, mogą natomiast wpływać na praktykę zakładów ubezpieczeń przez 
określenie „standardów” ujednolicających postępowanie likwidacyjne, Komisja uprawniona jest 
bowiem do wydawania zaleceń i wiążących decyzji wobec ubezpieczycieli na podstawie art. 209 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 11, 
poz. 66 ze zm.).

Treść wytycznych potwierdza wskazane przez Rzecznika Ubezpieczonych – co do zasady – 
uzależnienie zwrotu wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego od niemożności 
dogodnego wykorzystania przez poszkodowanego nieprzedsiębiorcę ogólnodostępnych środ-
ków transportu. Stanowi jednocześnie propozycję dostosowania uprawnień poszkodowanego 
i obowiązków ubezpieczyciela do „warunków krajowych”.

Przedstawiona we wniosku problematyka występuje także w innych systemach prawnych 
i wiąże się przede wszystkim z rozwojem motoryzacji. Rozwiązania przyjęte w krajach Unii Euro-
pejskiej nie są jednolite, uzasadniona jest jednak konkluzja, że poszkodowanemu przyznaje się 
uprawnienie do refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego w następstwie zniszczenia albo 
uszkodzenia własnego pojazdu. W ustawodawstwie niektórych krajów (Hiszpania, Portugalia 
Grecja, Dania, Luksemburg) przyznanie takiego odszkodowania jest uzależnione od wykorzysty-
wania pojazdu do celów gospodarczych lub zawodowych. W innych krajach takie ograniczenie 
nie występuje (Austria, Belgia, Niemcy, Holandia i Norwegia) albo ma ograniczony zakres (Francja 
Szwajcaria, Szwecja i Włochy). Regułą jest zmniejszenie odszkodowania o wartość nieponie-
sionych kosztów eksploatacji własnego pojazdu, występują natomiast rozbieżności w ocenie 
możliwości kompensacji „zbędnych” wydatków na uszkodzony pojazd w okresie remontu (np. 
opłacenie składki ubezpieczeniowej). Okresy refundowanego najmu pojazdu zastępczego kwa-
lifikowane są w zasadzie w podobny sposób, niejednolicie jest natomiast rozwiązany problem 
odszkodowania za samą utratę możliwości korzystania z rzeczy.

Podobieństwo niemieckiego systemu prawnego w omawianym zakresie do systemu polskiego 
skłania do wskazania przyjętych w nim rozwiązań Przyjmuje się, że właściciel uszkodzonego lub 
zniszczonego pojazdu może żądać na podstawie § 249 ust. 2 zdanie pierwsze k.c.n. naprawie-
nia szkody odpowiadającej poniesionym kosztom najmu pojazdu zastępczego na czas naprawy 
uszkodzonego pojazdu albo na czas potrzebny do nabycia innego pojazdu, niezależnie od tego, 
czy uszkodzony (zniszczony) pojazd był wykorzystywany do celów gospodarczych, czy osobistych. 
Roszczenie takie nie przysługuje jednak, jeżeli poszkodowany dysponuje innym samochodem 
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albo gdy nie korzystał z uszkodzonego samochodu lub powinien poradzić sobie w inny sposób 
(np. gdy samochód był używany okazjonalnie, racjonalne może okazać się zastąpienie go tak-
sówką). Preferowane jest w tym zakresie działanie rozsądne i „ekonomiczne”.

Zakres obowiązku odszkodowawczego obejmuje co do zasady poniesione koszty najmu po-
jazdu zastępczego tego samego typu co uszkodzony, za czas niezbędny do naprawy albo zakupu 
nowego pojazdu. Koszty najmu są pomniejszane o nieponiesione przez poszkodowanego koszty 
eksploatacji własnego pojazdu.

Jeżeli właściciel uszkodzonego albo zniszczonego pojazdu zrezygnował z najmu pojazdu zastęp-
czego, przysługuje mu uprawnienie do żądania odszkodowania za utratę możliwości korzystania 
z pojazdu. Pogląd ten potwierdził niemiecki Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 9 lipca 1986 r. 
(BGHZ 98, s. 212), uznając za szkodę majątkową utratę rzeczy wykorzystywanej do prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także rzeczy wykorzystywanej dla celów prywatnych, jeżeli stanowi 
przedmiot elementarnej potrzeby życiowej. Za taką rzecz został uznany samochód, który pozwa-
la na zaoszczędzenie czasu i wysiłku, a uzyskane stąd korzyści mają wartość majątkową.

Odszkodowanie to podlegało ograniczeniom, w szczególności takim, które miały zastosowanie 
przy żądaniu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych zagadnienia prawne dotyczą odpowiedzialno-
ści gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Taki charakter odpowiedzialności wyrażony 
został w art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm. – dalej: „u.u.o.”), z których wynika, że z tytu-
łu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje 
odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są zobowiązani do od-
szkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest 
śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, 
a odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub 
kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia 
sumy gwarancyjnej.

Odpowiedzialność sprawcy szkody (odpowiedzialność sprawcza) zostaje w konsekwencji za-
stąpiona akcesoryjnie przez odpowiedzialność gwarancyjną ubezpieczyciela, z zastosowaniem 
przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z dominującym poglądem odwołującym się do art. 805 
§ 2 pkt 1 i art. 822 § 1 k.c., ubezpieczyciel zobowiązany jest do naprawienia szkody w formie 
zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 29 lutego 2002 r., 
V CKN 903/00, OSNC 2003, nr 1, poz. 15 oraz dnia 17 maja 2007 r., III CZP 150/06, OSNC 2007, 
nr 10, poz. 144). W istocie jednak naprawienie szkody przez ubezpieczyciela polega na zapła-
ceniu kwoty pieniężnej koniecznej do przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego. Pod 
względem ekonomicznym (wartości świadczenia) występuje w takiej sytuacji ekwiwalentność 
obu postaci świadczeń odszkodowawczych przewidzianych w art. 363 § 1 k.c. Można zatem 
przyjąć, że poszkodowanemu przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego także 
wobec ubezpieczyciela, ale ze względu na charakter świadczenia ubezpieczeniowego roszczenie 
to przybiera postać żądania „restytucji pieniężnej” umożliwiającej definitywne przywrócenie 
stanu poprzedniego. Sprzyja to ochronie poszkodowanego, która jest ideą przewodnią ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej.

Treść pierwszego zagadnienia prawnego ujmuje powypadkową utratę możliwości korzystania 
z pojazdu mechanicznego jako potencjalną szkodę majątkową.
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Na gruncie prawa cywilnego reprezentatywne jest ustalanie szkody metodą dyferencyjną 
(różnicową), zgodnie z którą szkodę stanowi różnica między stanem majątku poszkodowanego, 
który powstał po nastąpieniu zdarzenia sprawczego, a stanem, który by istniał bez tego zdarze-
nia (zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 1 września 1970 r., III CR 371/70, OSNCP 1971, 
nr 5, poz. 93, z dnia 3 lutego 1971 r., III CRN 450/70, OSNCP 1971, nr 11, poz. 205, z dnia 20 lu-
tego 1981 r., I CR 17/81, OSNCP 1981, nr 10, poz. 199, z dnia 13 grudnia 1988 r., I CR 280/88, 
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1989, nr 7–8, s. 32, z dnia 19 października 2001 r., III CZP 57/01, 
OSNC 2002, nr 5, poz. 57, z dnia 20 lutego 2002 r., V CKN 903/00, OSNC 2003, nr 1, poz. 15 
i z dnia 15 października 2010 r., V CSK 78/10, niepubl.). Konsekwencją uszkodzenia (zniszczenia) 
samochodu jest obniżenie (utrata) jego wartości, natomiast utrata możliwości korzystania z nie-
go nie powoduje samoistnie odrębnego uszczerbku majątkowego odnoszącego się do tej rzeczy, 
niezależnie od jej przeznaczenia. Istnieje wprawdzie obowiązek wynagrodzenia za korzystanie 
z rzeczy w sytuacjach określonych w art. 224 § 2 i art. 225 k.c., ale uzasadnione są argumenty 
przemawiające za nie odszkodowawczym charakterem tego wynagrodzenia, zapobiegającym je-
dynie bezpodstawnemu wzbogaceniu posiadacza.

Również roszczenie o dostarczenie pojazdu zastępczego nie może być uznane za dopuszczalny 
sposób restytucji szkody majątkowej polegającej na zmniejszeniu wartości pojazdu albo utra-
cie jego wartości, wyrównanie bowiem tego uszczerbku majątkowego następuje przez naprawę 
uszkodzonego pojazdu albo przez zapewnienie możliwości nabycia nowego pojazdu. Restytucja 
utraty możliwości korzystania z rzeczy byłaby niedopuszczalną restytucją szkody niemajątko-
wej.

Odmienna jest sytuacja, w której doszło już do poniesienia przez poszkodowanego wydat-
ków na uzyskanie pojazdu zastępczego w okresie remontu uszkodzonego pojazdu albo przez 
okres niezbędny do nabycia nowego pojazdu. Są to wydatki poniesione w następstwie zdarze-
nia szkodzącego, które by nie powstały bez tego zdarzenia, prowadzące do powypadkowego 
zmniejszenia majątku poszkodowanego, czyli straty (art. 361 § 2 k.c.). Przeważa w piśmiennic-
twie stanowisko, że muszą to być wydatki zmierzające do wyłączenia lub ograniczenia szkody 
i niewątpliwie są nimi koszty wynajmu pojazdu zastępczego w celu kontynuowania działalności 
gospodarczej lub zawodowej, ponieważ zapobiegają utracie określonych dochodów (art. 361 
§ 2 k.c.). Szkodę stanowią również konieczne wydatki związane ze zdarzeniem szkodzącym. Przy 
takim ujęciu, stratą w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. są objęte także te wydatki, które służą ogra-
niczeniu (wyłączeniu) negatywnych następstw majątkowych doznanych przez poszkodowanego 
w wyniku uszkodzenia (zniszczenia) pojazdu. Negatywnym następstwem majątkowym jest tu 
utrata możliwości korzystania z rzeczy, a więc utrata uprawnienia stanowiącego atrybut prawa 
własności. W takiej sytuacji poszkodowanemu przysługuje roszczenie o zwrot wydatków na na-
jem pojazdu zastępczego nieprzeznaczonego do kontynuowania działalności gospodarczej lub 
zawodowej, można je bowiem uznać za stratę (art. 361 § 2 k.c.).

Należy też wskazać, że w wytycznych przyjęto – co do zasady – możliwość refundacji wydatków 
na najem pojazdu zastępczego poniesionych przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej.

Zwrotowi mogą podlegać tylko wydatki rzeczywiście poniesione na taki najem. W orzecznic-
twie Sądu Najwyższego, m.in. w uchwałach z dnia 15 listopada 2001 r., III CZP 68/01 (OSNC 
2002, nr 6, poz. 74) i z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 150/06 (OSNC 2007, nr 10, poz. 144) oraz 
w wyrokach z dnia 20 lutego 2002 r., V CK 908/00 (niepubl.), z dnia 11 czerwca 2001 r., V CKN 
226/00 (OSP 2002, nr 3, poz. 40) i z dnia 7 sierpnia 2003 r., IV CKN 387/01 (niepubl.), ukształ-
tował się wprawdzie pogląd, że naprawa uszkodzonego pojazdu nie jest warunkiem wypłaty 
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odszkodowania, bo istotne znaczenie ma fakt powstania szkody, a nie jej naprawienie, ale nie 
jest on adekwatny w omawianej sytuacji, w której strata majątkowa powstaje dopiero z chwilą 
poniesienia kosztów najmu pojazdu zstępczego.

Nie wszystkie jednak wydatki pozostające w związku przyczynowym z wypadkiem komunika-
cyjnym mogą być refundowane, istnieje bowiem obowiązek wierzyciela zapobiegania szkodzie 
i zmniejszania jej rozmiarów (art. 354 § 2, art. 362 i 826 § 1 k.c.). Na dłużniku ciąży w związku 
z tym obowiązek zwrotu wydatków celowych i ekonomicznie uzasadnionych, pozwalających na 
wyeliminowanie negatywnych dla poszkodowanego następstw, niedających się wyeliminować 
w inny sposób, z zachowaniem rozsądnej proporcji między korzyścią wierzyciela a obciąże-
niem dłużnika. Nie jest celowe nadmierne rozszerzanie odpowiedzialności odszkodowawczej 
i w konsekwencji – gwarancyjnej ubezpieczyciela, co mogłoby prowadzić do wzrostu składek 
ubezpieczeniowych.

Użyteczne mogą być wskazania judykatury na tle najmu pojazdu zastępczego dla kontynuowa-
nia działalności gospodarczej, w odniesieniu do okresu refundacji, pomniejszenia odszkodowania 
o nieponiesione koszty eksploatacji uszkodzonego pojazdu oraz wymagań stawianych pojazdowi 
zastępczemu (zob. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r., IV CK 672/03, z dnia 2 
lipca 2004 r., II CK 412/03, z dnia 5 listopada 2004 r., II CK 494/03, i z dnia 26 listopada 2002 r., 
V CKN 1397/00). Różnorodność okoliczności związanych z następstwami wypadku komunika-
cyjnego oraz sytuacją życiową poszkodowanego nie pozwala na formułowanie kazuistycznych 
wskazań; podlegają one indywidualnej ocenie.

Przedstawione we wniosku drugie zagadnienie prawne dotyczy sformułowanego w wytycz-
nych uzależnienia zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego od niemożności skorzystania przez 
poszkodowanego ze środków komunikacji publicznej. Należy zgodzić się z Rzecznikiem Ubezpie-
czonych, że korzystanie przez poszkodowanego z własnego pojazdu mechanicznego nie może 
być zastąpione wykorzystaniem środków komunikacji publicznej, są to bowiem odmienne spo-
soby korzystania z rzeczy. Samochód w sposób bardziej wszechstronny i funkcjonalny zaspokaja 
potrzeby życiowe właściciela. Korzystanie z niego stało się obecnie standardem cywilizacyjnym 
i taka jego funkcja będzie się umacniać.

Z zasady proporcjonalności może natomiast wynikać zbędność najmu pojazdu zastępczego, 
jeżeli właściciel nie używał samochodu albo dysponuje innym samochodem nadającym się do 
wykorzystania. Używanie samochodu w sposób sporadyczny może z kolei uzasadniać celowość 
wykorzystania w sposób ekwiwalentny innego środka komunikacji.

Z tych przyczyn należało rozstrzygnąć przedstawione zagadnienia prawne, jak w uchwale 
(art. 390 k.p.c.).
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Paweł Wawszczak

Najem pojazdu zastępczego – stan sprzed uchwały i po uchwale Sądu 
Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r.

Wprowadzenie
Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym rodzi sze-

reg negatywnych skutków w sferze majątkowej poszkodowanego. Oprócz kosztów naprawy 
pojazdu lub zakupu nowego środka transportu poszkodowany ponosi szereg wydatków będą-
cych następstwem zdarzenia wywołującego szkodę: koszty holowania, parkowania pozostałości 
powypadkowych, oceny technicznej zakresu uszkodzeń, wyrejestrowania pojazdu po jego znisz-
czeniu lub dodatkowych badań technicznych w razie naprawy uszkodzonego pojazdu, etc. 
W większości przypadków wskutek zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu mechanicznego nastę-
puje czasowa utrata możliwości korzystania przez poszkodowanego z pojazdu. Poszkodowani, 
którzy wykorzystują swoje pojazdy mechaniczne do celów zawodowych lub prywatnych, nie 
posiadając innego, wolnego i nadającego się do wykorzystania pojazdu mechanicznego, bardzo 
często – w celu odtworzenia możliwości korzystania z rzeczy w dotychczasowym zakresie – zmu-
szeni są na pewien czas wynająć pojazd zastępczy. Następnie kierują roszczenie o refundację 
kosztów najmu pojazdu zastępczego do sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela.

W doktrynie, a także w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych panowała 
zgodność poglądów, że jeżeli pojazd mechaniczny służył poszkodowanemu do wykonywania wol-
nego zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej, to w razie utraty możliwości korzystania 
z pojazdu mógł on domagać się z tego tytułu utraconych korzyści. Jeżeli natomiast poniósł koszty 
na czasowe odtworzenie możliwości korzystania z rzeczy, to wydatki te, w granicach adekwatne-
go związku przyczynowego, stanowiły stratę rzeczywistą. Kontrowersje pojawiły się natomiast 
w przypadkach kierowania tego rodzaju roszczenia przez osobę fizyczną nieprowadzącą działal-
ności gospodarczej, która korzystała z pojazdu do celów prywatnych (np. dojeżdżała do pracy, 
odwoziła dzieci do placówek oświatowych i oświatowo–wychowawczych, jeździła na zakupy, 
etc.). Kwestia ta nabrała w ostatnich latach szczególnego znaczenia wraz z upowszechnieniem się 
posiadania pojazdów mechanicznych i rozwojem rynku usług najmu pojazdów mechanicznych. 

Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego przez osoby fizyczne 
nieprowadzące działalności gospodarczej, kwalifikowane na pograniczu szkody majątkowej 
i niemajątkowej, stało się powodem rozbieżności interpretacyjnych w doktrynie i orzecznictwie. 
W ostatnich latach roszczenie to było także przedmiotem licznych sporów toczonych pomiędzy 
poszkodowanymi w kolizjach drogowych, dochodzącymi naprawienia szkody z tytułu umowy 
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obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a ubezpieczycielami. 
Rodziło również uzasadnioną reakcję organów ustawowo powołanych do ochrony praw po-
szkodowanych, między innymi Rzecznika Ubezpieczonych. Owocem prowadzonych dyskusji, 
zaistniałych rozbieżności w doktrynie i judykaturze oraz skali tego rodzaju roszczeń odszko-
dowawczych kierowanych w ostatnich latach był wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu 
Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu usunięcie rozbieżności w wykładni roszczenia 
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o zwrot kosztów najmu pojazdu za-
stępczego. Rzecznik zadał pytanie, czy utrata możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego 
stanowi szkodę majątkową, której naprawienia można żądać od ubezpieczyciela w ramach jego 
odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych oraz czy fakt istnienia komunikacji publicznej w miejscu pobytu po-
szkodowanego determinuje zasadność jego roszczenia. 

W dniu 17 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę1 w przedmiotowej sprawie, która – jak 
sądzić można – będzie miała doniosłe znaczenie dla skuteczności roszczeń poszkodowanych o zwrot 
poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego i innych dóbr zastępczych w razie zniszczenia lub 
uszkodzenia rzeczy czynem niedozwolonym oraz dla dotychczas przyjętych modeli likwidacji szkód 
z OC komunikacyjnego. Przed przystąpieniem do szerszego omówienia sentencji uchwały i najważ-
niejszych tez Sądu Najwyższego, które zostały wyrażone w uzasadnieniu, przed próbą kwalifikacji 
prawnej roszczenia o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego oraz projekcją skut-
ków dla poszkodowanych i podmiotów obowiązanych do naprawienia szkody z powyższego tytułu 
warto przypomnieć poglądy prezentowane w literaturze, stan orzecznictwa Sądu Najwyższego i są-
dów powszechnych, a także dotychczasową praktykę zakładów ubezpieczeń2.

1. Poglądy doktryny
W doktrynie prawa cywilnego pojawiły się kontrowersje w związku z pytaniem, czy wyna-

grodzeniu w ramach odpowiedzialności deliktowej lub gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych podlega także 
szkoda wyrażająca się w pozbawieniu możliwości korzystania z rzeczy, które służą do zaspokaja-
nia osobistych potrzeb uprawnionego. Wprawdzie wątpliwości te zrodziły się na tle kauzalnych 
przypadków, jednak bardzo ważkich dla całokształtu oceny roszczenia, kiedy to poszkodowany 
z powodu uszkodzenia lub zniszczenia samochodu musiał zrezygnować z wycieczki zagranicznej, 
na którą zamierzał pojechać swoim autem, albo z niedzielnych wyjazdów na działkę rekreacyj-
ną. Przypadki owe zostały następnie w praktyce obrotu odniesione do generalnej kwalifikacji 
wszystkich roszczeń osób fizycznych, które nie wykorzystywały swoich pojazdów do prowadze-
nia działalności gospodarczej. Trzeba przy tym pamiętać, iż dyskusje i polemiki na omawiany 
temat rozpoczęte zostały w innym niż obecnie otoczeniu społeczno–gospodarczym i w sytuacji, 
gdy pojazd mechaniczny nie był traktowany jako rzecz typowa i powszechna, immanentny ele-
ment naszej egzystencji. Część z tych polemik, po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 
2011 r., ma już walor historyczny lub nieoperatywny, część koresponduje zarówno z tekstem 

1 III CZP 05/11.
2 Informacje na temat praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych będą przedstawione na podstawie uzasad-
nienia wniosku Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 16 grudnia 2010 r. do Sądu Najwyższego www.rzu.gov.pl/file-
s/20500__5210__Najnowsze_wnioski_Rzecznika_Ubezpieczonych_do_Sadu_Najwyzszego.pdf  oraz stanowiska 
Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z ubezpieczenia komunika-
cyjnego OC (treść stanowiska dostępna na stronie www.rzu.gov.pl w tekście Refundacja kosztów najmu pojazdu 
zastępczego w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych). 
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uchwały, jak i dotychczasowym orzecznictwem Sądu Najwyższego w sprawie najmu pojazdu za-
stępczego, w szczególności z wyrokiem z dnia 8 września 2004 r.3

W latach 60. i 70. XX wieku w doktrynie prawa cywilnego wykształciły się w omawianej kwe-
stii dwa przeciwstawne stanowiska. Według pierwszego z nich utrata możliwości korzystania 
z rzeczy przez osoby fizyczne, które nie wykorzystywały pojazdu mechanicznego do celów za-
robkowych, stanowiła szkodę niemajątkową. Koszty poniesione na odtworzenie możliwości 
korzystania z rzeczy dla celów osobistych uprawnionego nie podlegały więc indemnizacji. Do 
zwolenników tego poglądu można zaliczyć A. Szpunara. Drugie – przeciwstawne pierwszemu 
– stanowisko wyraźnie uznało tego rodzaju szkodę za szkodę majątkową, podlegającą wyrówna-
niu w ramach odpowiedzialności deliktowej lub gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Do zwolenników tego 
drugiego poglądu, niewprowadzającego jednocześnie dodatkowych ograniczeń w podstawie 
prawnej roszczenia dla poszkodowanych osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami poza 
normatywnymi desygnatami odpowiedzialności cywilnej za szkodę4, zaliczyć można A. Wąsie-
wicza oraz S. Sołtysińskiego. Bardzo interesujący pogląd w omawianym obszarze prezentował 
również T. Dybowski. Natomiast w nowszej literaturze cywilistycznej odnotowania wymagają 
poglądy M. Kalińskiego i E. Kowalewskiego.

A. Szpunar kwalifikował utratę możliwości korzystania z pojazdu do celów niezwiązanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej jako szkodę niemajątkową, niepodlegającą naprawieniu. 
Szkoda taka mogła być kompensowana zadośćuczynieniem pieniężnym tylko w wypadkach prze-
widzianych w ustawie (np. w art. 445 i 448 k.c. oraz w przepisach szczególnych)5. Wynagrodzenie 
za przejściową utratę możliwości korzystania z rzeczy oznaczałoby w istocie nieprzewidziane 
prawem zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w postaci odczucia przykrości i dyskomfortu. Ta 
dolegliwość nie stanowiła szkody majątkowej, ponieważ nie prowadziła do zmniejszenia mająt-
ku właściciela uszkodzonego pojazdu6. Z uwagi na to, iż żaden akt prawny nie zawierał w sobie 
przepisu szczególnego nakazującego refundację kosztów najmu pojazdu zastępczego, poniesio-
nych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, tego rodzaju wydatki przy 
tak rozumianej szkodzie nie podlegały indemnizacji.

Jako pierwszy na majątkowy charakter szkody w postaci poniesionych kosztów na odtworzenie 
możliwości korzystania z uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu przez osoby fizyczne niepro-
wadzące działalności gospodarczej wskazał A. Wąsiewicz. Jego zdaniem roszczenie o zwrot 
kosztów najmu pojazdu zastępczego może przysługiwać poszkodowanemu, który wykorzystywał 
pojazd do celów prywatnych. Istnieją przesłanki pozwalające poszkodowanemu na dochodze-
nie zwrotu kosztów np. niedzielnego wyjazdu wynajętym samochodem do domku letniskowego 
za miastem7. Za oczywiste uznać trzeba, że normalnym następstwem uszkodzenia samochodu, 

3 IV CK 672/03. 
4 Na przykład dodatkowego warunku skorzystania w pierwszej kolejności z komunikacji publicznej jako pod-
stawowego sposobu odtworzenia możliwości korzystania z rzeczy przez osoby fizyczne wykorzystujące pojazdy 
do celów osobistych. Podobnie udowodnienia, że poszkodowany w inny sposób niż poprzez wynajem pojazdu 
mechanicznego nie mógł w okresie naprawienia szkody zrealizować czynności, które wykonywał dotychczas za 
pomocą swojego pojazdu i dla których ten pojazd został nabyty, czy też pod licznymi ograniczeniami i ciężarami 
dowodowymi co do niezbędności takiego najmu. 
5 A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Oficyna Wydawnicza Branta, 
Warszawa 1999, s. 70.
6 Ibidem, s. 70.
7 M. Orlicki, M. Wąsiewicz, Ubezpieczenia komunikacyjne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 
2001, s. 89. 
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które unieruchamia go na pewien czas, jest niemożność korzystania z niego przez posiadacza. 
Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty, które były konieczne, to mieszczą się 
one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu8. W granicach wyznaczonych 
przez konstrukcję adekwatnego związku przyczynowego nieodzowne jest wyrównanie szkody, 
jakiej doznaje poszkodowany, w tym także kosztów koniecznych poniesionych przez poszkodo-
wanego, którego samochód uległ uszkodzeniu9. 

Zdaniem S. Sołtysińskiego wartość ekonomiczna przedmiotów własności osobistej polega na 
zaspokajaniu potrzeb społecznych w zakresie turystyki, kultury, wypoczynku itp. Gdy przedmiot 
taki wskutek czynu niedozwolonego traci na pewien okres zdolność zaspokajania rzeczywistych 
potrzeb społecznych, posiadacz ponosi szkodę. Trudności w zakresie ustalenia wysokości szkody 
bądź jej zaszeregowania w ramy damnum emergens czy lucrum cessans nie mogą uzasadniać 
odmowy odszkodowania. W razie czasowej niezdolności korzystania z uszkodzonego (utraco-
nego) pojazdu używanego dla celów niezarobkowych, posiadaczowi przysługuje stosowne 
odszkodowanie w związku z niemożliwością normalnej eksploatacji pojazdu. Odszkodowanie to 
winno równać się wydatkom niezbędnym do wynajęcia pojazdu zastępczego, który nadaje się 
do zaspokojenia potrzeb uprawnionego, pomniejszonym o zaoszczędzone koszty eksploatacji10. 

W ocenie S. Sołtysińskiego przeciwko praktyce odmawiana refundacji kosztów najmu pojazdu 
zastępczego poniesionych przez osoby fizyczne wykorzystujące te pojazdy do celów prywatnych 
przemawia przede wszystkim zasada pełnego odszkodowania. Praktyka taka prowadziłaby do 
paradoksalnego zjawiska: ochrona ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej, zastępu-
jąca ochronę ex delicto pojazdów mechanicznych, byłaby szersza, jeśli poszkodowany używałby 
pojazdu jako narzędzia działalności zarobkowej. Przyznawałaby bowiem odszkodowanie w wy-
padku, gdyby uszkodzony przedmiot własności indywidualnej utracił zdolność zaspokajania 
potrzeb ekonomicznych producenta, a odmawiałaby zaspakajania analogicznych roszczeń od-
szkodowawczych posiadaczowi pojazdu przeznaczonego do zaspokajania osobistych potrzeb 
materialnych i kulturalnych właściciela pojazdu oraz jego bliskich (własność osobista)11. 

Zdaniem S. Sołtysińskiego odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu 
zastępczego musi zapewnić pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków potrzebnych na ko-
rzystanie z podobnego pojazdu jak samochód naprawiany (utracony) w takim samym zakresie, 
w jakim poszkodowany mógłby korzystać ze swego środka lokomocji, gdyby mu szkody nie wy-
rządzono. Tylko przy takim założeniu spełniony byłby postulat pełnego odszkodowania (art. 
361 k.c.) oraz zasada całkowitej ochrony własności osobistej (art. 139 k.c.)12. Zadośćuczynienie 
tym zasadom mogłoby nastąpić tylko przy zaaprobowaniu tezy o potrzebie zwrotu przez ubez-
pieczyciela tzw. wydatków koniecznych potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka 

8 A. Wąsiewicz, Odpowiedzialność cywilna za wypadki samochodowe na tle obowiązkowego ubezpieczenia, 
Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1969, s. 69 i nast.
9 Powyższe stanowisko prof. A. Wąsiewicz konsekwentnie podtrzymywał w kolejnych monografiach poświęco-
nych m.in. umowie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Por. A. Wąsiewicz, 
Ubezpieczenia komunikacyjne z uwzględnienie zmian obowiązujących od 1995 roku, Oficyna Wydawnicza Bran-
ta, Bydgoszcz 1996, s. 95–96; M. Orlicki, M. Wąsiewicz, op. cit., s. 89.
10 S. Sołtysiński, Odpowiedzialność PZU w ramach obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC za szkody 
powstałe w następstwie niemożliwości korzystania z pojazdu przez poszkodowanego, (w:) A. Wąsiewicz (red.), 
Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne w PRL. Zagadnienia wybrane, UAM, Poznań 1979, s. 130 i nast.
11 Ibidem, s. 132.
12 Art. 139 k.c. poręczający całkowitą ochronę własności mienia wyłącznie osób fizycznych, w związku ze zmiana-
mi ustrojowymi i dążeniem ustawodawcy do zwiększenia ochrony prawnej własności wszystkich podmiotów pra-
wa, został uchylony ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321).



136

komunikacji w okresie niemożliwości korzystania z uszkodzonego (utraconego) pojazdu. Termin 
„konieczny” oznacza przy tym wydatek niezbędny dla korzystania z innego pojazdu w takim za-
kresie, w jakim poszkodowany korzystałby ze swojego środka lokomocji, gdyby mu szkody nie 
wyrządzono13.

Według T. Dybowskiego rzecz utracona może przynosić korzyści (przychody, pożytki) lub słu-
żyć do zaspokajania innych, określonych potrzeb jej właściciela, co odpowiada tzw. wartości 
użytkowej rzeczy. W przypadku utraty możliwości korzystania z pojazdu przez osoby fizyczne 
wykorzystujące pojazdy do celów niegospodarczych, będącej następstwem czynu niedozwolo-
nego, należy wnikliwie rozważyć ten punkt widzenia, w myśl którego pozbawienie możliwości 
korzystania z przedmiotów majątkowych stanowi szczególny rodzaj szkody majątkowej, zwłasz-
cza gdy przedmiot ów zaspokaja potrzeby, które mogą być zaspakajane zastępczo w drodze 
odpłatnego skorzystania z cudzej usługi lub najmu przedmiotu zastępczego. Dotyczy to w szcze-
gólności tych dziedzin, w których nastąpiła komercjalizacja wartości użytkowej przedmiotów 
np. rozwinięty najem samochodów, telewizorów, itp. Właściciel eksploatujący rzecz w celach 
niezarobkowych nie może być gorzej traktowany niż właściciel przedmiotu przeznaczonego do 
celów zarobkowych. Wartość użytkowa przedmiotów stanowiących własność osobistą polega 
na tym, że zaspokajają one konkretne i społecznie doniosłe potrzeby w zakresie m.in. kultury, 
wypoczynku, turystyki itp. Udaremnianie zaspokajania tych potrzeb stanowi szkodę majątko-
wą, bo chociaż niezaspokojone potrzeby same w sobie nie mogą być przeliczane na pieniądze, 
jednak w pieniądzach może być wyrażona wartość użytkowania przedmiotu zaspokajającego 
te potrzeby w jednostce czasu. Wyrażać się ona może m.in. stosunkiem ceny zakupu danego 
przedmiotu do przeciętnej długości okresu eksploatacji takiej rzeczy. Tak więc nie chodzi w tym 
wypadku o przykrości związane z tym, że poszkodowany nie mógł korzystać z pewnego dobra. 
Przykrość bowiem – chociaż towarzyszy z reguły każdej postaci szkody – sama szkodą majątkową 
nie jest. Chodzi w tym przypadku o możliwość używania dobra majątkowego, które ma określo-
ną wartość majątkową14. 

Zdaniem T. Dybowskiego argumenty za powyżej zaprezentowanym stanowiskiem można 
wyprowadzić również z przepisów art. 224 § 2 k.c. oraz art. 225 k.c., które przewidują, że po-
siadacz władający rzeczą bez podstawy prawnej obowiązany jest wobec właściciela m.in. do 
wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Z przepisów tych wynika, że korzystanie z rzeczy stanowi 
samoistną wartość majątkową, która może być obliczona w pieniądzu. Jeżeli posiadacz obowią-
zany jest w pewnych sytuacjach do wynagrodzenia za tę wartość na gruncie przepisów prawa 
rzeczowego, to trudno jest, rozpatrując zagadnienie od strony odpowiedzialności odszkodowaw-
czej, wskazać argumenty, które przemawiałyby przeciwko uznaniu za szkodę faktu pozbawienia 
właściciela na pewien czas możliwości korzystania z rzeczy, gdy w dodatku spełnione są prze-
słanki odpowiedzialności odszkodowawczej (m.in. gdy mamy do czynienia z winą naruszyciela). 
W ocenie T. Dybowskiego szkodę majątkową w postaci utraty możliwości korzystania z rzeczy 
należałoby oceniać niezależnie od tego, czy poszkodowany rzeczywiście korzystał odpłatnie 
z przedmiotu zastępczego – chodzi bowiem wyłącznie o utraconą wartość użytkową. Jednakże 
wartość ta musi mieć charakter realny, tzn. musi istnieć taka sytuacja, że utracony przedmiot po-
winien być zdatny do korzystania z niego, a właściciel miał realne możliwości korzystania z rzeczy 
(tzn. nie przebywał np. przez cały czas za granicą, z którego to powodu korzystanie z rzeczy przez 
właściciela w ogóle nie wchodziło w grę). Ustalenie takiego rozmiaru szkody jest z reguły bardzo 
13 S. Sołtysiński, Odpowiedzialność PZU..., s. 142.
14 T. Dybowski, (w:) Z. Radwański (red.), System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 1. Prawo zobowiązań – część ogólna, 
Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 231 i nast. 
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trudne. Pewną wskazówkę w niektórych wypadkach może stanowić kształtowanie się stawek 
rynkowych za korzystanie z rzeczy danego rodzaju. Przy braku tych wskazówek sąd musiałby 
ustalić rozmiar szkody, uwzględniając całokształt okoliczności (art. 322 k.p.c.). Wśród tych oko-
liczności należałoby wskazać stopę amortyzacji danego przedmiotu. Za pomocą tego ostatniego 
kryterium można byłoby określić minimum szkody. Tak przedstawiony rodzaj szkody majątkowej 
można uznać za prawnie relewantny tylko wówczas, gdy właściciel został pozbawiony możliwo-
ści korzystania z przedmiotu własności osobistej z przyczyny, która bezpośrednio dotyczy tego 
przedmiotu (np. uszkodzenia przedmiotu, pozbawienia posiadania). Nie do przyjęcia byłaby 
koncepcja, według której właściciel ponosi szkodę na skutek niemożliwości korzystania z róż-
nych przedmiotów, z których korzystał przed zdarzeniem wyrządzającym szkodę na osobie15.

Reasumując, zdaniem prof. T. Dybowskiego niemożność korzystania z rzeczy wskutek jej znisz-
czenia lub uszkodzenia stanowi szczególny rodzaj szkody majątkowej również wtedy, gdy rzecz 
była przedmiotem osobistego użytku, była wykorzystywana dla celów niezwiązanych z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą lub wykonywaniem wolnego zawodu. Wart zaznaczenia jest 
fakt, że poglądy T. Dybowskiego poszły częściowo dalej aniżeli poglądy S. Sołtysińskiego i A. 
Wąsiewicza, gdyż dopuszczał on możliwość dochodzenia w ramach naprawienia szkody również 
zryczałtowanych kosztów najmu pojazdu zastępczego, a nie tylko w sytuacji gdy poszkodowany 
rzeczywiście korzystał odpłatnie z pojazdu zastępczego. 

W najnowszej literaturze cywilistycznej, w przedmiocie roszczenia o zwrot kosztów najmu po-
jazdu zastępczego poniesionych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, 
wypowiadali się M. Kaliński i E. Kowalewski. M. Kaliński wskazał, iż za podlegające indemni-
zacji uznaje się koszty zastosowania dóbr zastępczych bądź prowizorycznej naprawy rzeczy 
w czasie między jej uszkodzeniem i ostateczną naprawą16. Jednocześnie, formułując powyższą 
konstatację, autor ten nie dokonał gradacji tego wydatku w zależności od statusu prawnego po-
szkodowanego lub przedmiotu albo celu wykorzystania uszkodzonej rzeczy, jak również od tego, 
czy w miejscu zamieszkania poszkodowanego funkcjonuje komunikacja publiczna. Natomiast 
w świetle stanowiska E. Kowalewskiego aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach 
odszkodowawczych na tle wypadków komunikacyjnych nie daje podstaw do sformułowania 
tezy, że poszkodowanemu – co do zasady – przysługuje od odpowiedzialnego sprawcy lub jego 
ubezpieczyciela zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego. Takiej zasady w orzecznictwie pol-
skiego Sądu Najwyższego po prostu nie ma. Orzecznictwo dopuszcza taką możliwość jedynie na 
zasadzie wyjątku i to pod licznymi ograniczeniami oraz ciężarami dowodowymi co do „niezbęd-
ności” takiego najmu w konkretnej sytuacji. Zdaniem E. Kowalewskiego w żadnym z orzeczeń 
Sądu Najwyższego nie znajduje się ogólna teza dopuszczająca zaliczenie w poczet należnego 
poszkodowanemu odszkodowania kosztów najmu pojazdu zastępczego w sytuacjach, w których 
pojazd używany był do celów prywatnych (niegospodarczych)17. 

2. Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Problematyka refundacji kosztów najmu samochodu zastępczego w ramach odpowiedzialno-

ści gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych była przedmiotem kilku orzeczeń Sądu Najwyższego. Do chwili podjęcia uchwały 

15 Ibidem, s. 233–234.
16 M. Kaliński, (w:) A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, C.H. 
Beck, Warszawa 2009, s. 114.
17 E. Kowalewski, Najem pojazdu zastępczego a odszkodowanie z tytuły wypadku komunikacyjnego, Prawo Ase-
kuracyjne, 2010, nr 3, s. 12. 
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w dniu 17 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy nie wypowiedział się jednak w sposób szczególny co do 
podstawy i zakresu roszczenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o zwrot 
poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego. Nie oznacza to, że dotychczasowe orzecznictwo 
Sądu Najwyższego nie mogło stanowić istotnego wsparcia dla poglądów, że nie ma szczególnych 
ograniczeń dla roszczeń poszkodowanych wykorzystujących pojazdy mechaniczne do celów pry-
watnych. Warto więc przytoczyć orzeczenia Sądu Najwyższego w omawianym obszarze. 

W wyroku z dnia 6 stycznia 1999 r.18 Sąd Najwyższy przyjął, że „Poniesienie przez przedsię-
biorcę kosztów wynajęcia samochodu zastępczego do kontynuowania działalności gospodarczej 
pozostaje w normalnym związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym i stanowi stratę 
określoną w art. 361 § 2 k.c.” W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2002 r.19 zostało 
wskazane, że: „Skoro samochód mógł zostać naprawiony, to poszkodowany może w zasadzie 
żądać od zakładu ubezpieczeń zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego poniesionych je-
dynie w okresie naprawy samochodu”. W wyroku z dnia 18 marca 2003 r.20 Sąd Najwyższy uznał, 
że: „Okoliczność, iż koszty wynajęcia pojazdu zastępczego przekroczyły cenę nowego samocho-
du, nie może automatycznie przesądzać o istnieniu przyczynienia się poszkodowanego”. Z kolei 
w wyroku z dnia 8 września 2004 r.21 Sąd Najwyższy stwierdził, że: „Za normalne następstwo 
zniszczenia pojazdu służącego poszkodowanemu do prowadzenia działalności gospodarczej na-
leży uznać konieczność czasowego wynajęcia pojazdu zastępczego w celu kontynuowania tej 
działalności w okresie, gdy szkoda nie została jeszcze naprawiona. Postulat pełnego odszko-
dowania przemawia więc za przyjęciem stanowiska o potrzebie zwrotu przez ubezpieczyciela 
tzw. wydatków koniecznych, potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka komunikacji 
w związku z niemożliwością korzystania z niego wskutek zniszczenia, z tym że tylko za okres mię-
dzy dniem zniszczenia a dniem, w którym poszkodowany może nabyć analogiczny pojazd, nie 
dłuższy jednak niż za czas do zapłaty odszkodowania. (…) Okoliczność, iż koszty wynajęcia po-
jazdu zastępczego przekroczyły cenę nowego samochodu, nie może automatycznie przesądzać 
o istnieniu przyczynienia się poszkodowanego do powiększenia rozmiaru szkody”. Natomiast 
w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2004 r.22 zostało wskazane: „Jeżeli uszkodzo-
ny pojazd nadaje się do naprawy w postaci wmontowania do niego nowej części zamiennej, 
to koszty najmu przez poszkodowanego tzw. samochodu zastępczego obejmować mogą tylko 
okres konieczny i niezbędny do naprawy pojazdu (art. 361 § 1 k.c.)”.

Wypowiadając się o granicach odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu poniesionych przez 
poszkodowanego kosztów najmu pojazdu zastępczego, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lipca 
2004 r.23 uznał, że ubezpieczyciel ponosi – na podstawie art. 471 k.c. – odpowiedzialność za 
szkodę w postaci poniesionych kosztów najmu, powstałą wskutek zwłoki w spełnieniu świadcze-
nia ubezpieczeniowego. W przywołanych powyżej wyrokach z dnia 5 listopada 2004 r. i z dnia 
26 listopada 2002 r. Sąd Najwyższy ocenił natomiast skutki opóźnienia poszkodowanego w zle-
ceniu przeprowadzenia naprawy uszkodzonego pojazdu lub zaniechania tej naprawy dla zakresu 
odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego. 
Wskazał mianowicie na brak odpowiedzialności ubezpieczyciela za wydatki powstałe w tych 
okolicznościach.

18 II CKN 109/98, niepubl.
19 V CKN 1397/00, niepubl.
20 IV CKN 1916/00, niepubl.
21 IV CK 672/03, niepubl.
22 II CK 494/03, niepubl.
23 II CK 412/03, niepubl.
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Podkreślić należy, że były to orzeczenia kasacyjne, wydane w postępowaniach, w których stroną 
powodową byli przedsiębiorcy wykorzystujący pojazdy mechaniczne do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Fakt ten był podnoszony jako główny argument do formułowania poglądów, że nie 
ma podstaw do refundacji kosztów najmu poniesionych przez osoby fizyczne nieprowadzące dzia-
łalności gospodarczej lub że istnieją szczególne ograniczenia dla tych osób. Jak zostało wskazane 
powyżej, w doktrynie sformułowany został w ostatnim czasie pogląd, że dotychczasowe orzecznic-
two Sądu Najwyższego dopuszczało refundację dla osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej na zasadzie wyjątku, pod licznymi ograniczenia oraz ciężarami dowodowymi co do 
niezbędności takiego najmu. Natomiast zwolennicy tezy, że brak jest szczególnych ograniczeń dla 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, poza normatywnymi desygnatami 
odpowiedzialności cywilnej za szkodę, powoływali się na dotychczasowe orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego, w szczególności na uzasadnienie wyroku z dnia 8 września 2004 r. Krytycznie odnosili 
się do prób relatywizacji przywołanych powyżej orzeczeń Sądu Najwyższego z uwagi na ich formę 
(wyrok zwykły, a nie uchwała) i status strony powodowej (przedsiębiorca, a nie osoba fizyczna nie-
prowadząca działalności gospodarczej). Stosunkowo silnie i nie bez powodu eksponowali fragment 
uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r., który dotyczył wypowiedzi Sądu 
o utracie możliwości korzystania z rzeczy jako przykładu szkody majątkowej na tle ogólnych zasad 
odpowiedzialności za szkodę24. Charakter tej wypowiedzi mógł być pewną wskazówką dla Rzecz-
nika Ubezpieczonych podczas sporządzania wniosku o wydanie uchwały co do kierunku przyszłych 
rozstrzygnięć Sądu Najwyższego. Podkreślano również, iż orzeczenie to w pełni korespondowało 
z poglądami prezentowanymi w doktrynie przez A. Wąsiewicza i S. Sołtysińskiego25.

3. Orzecznictwo sądów powszechnych
Treść uzasadnienia wniosku Rzecznika Ubezpieczonych o podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwa-

ły wskazywała na istnienie w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności interpretacyjnych 
co do podstawy i zakresu roszczenia o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego 
przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej26.

Według pierwszego kierunku interpretacyjnego poniesione przez poszkodowanego, będącego 
osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wydatki na najem pojazdu zastępcze-
go w celu odtworzenia możliwości korzystania z uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy stanowią 
szkodę majątkową. Ten kierunek interpretacyjny był dominujący w grupie orzeczeń będących 
przedmiotem analizy Rzecznika Ubezpieczonych27. Wsparciem dla tego rodzaju poglądu sądów 

24 W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że: „Utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek 
jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. (…) Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty, które 
były konieczne, na wynajem pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych pod-
legających wyrównaniu”; www.rzu.gov.pl/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/Wyrok_SN_z_dnia_8_wrzesnia-
_2004_r__sygn_akt_IV_CK_672_03_niepublikowany__124.
25 Por. Rzecznik Ubezpieczonych w uzasadnieniu wniosku z dnia 16 grudnia 2010 r. o podjęcie przez SN uchwały; 
także stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z ubez-
pieczenia komunikacyjnego OC (treść stanowiska dostępna na stronie www.rzu.gov.pl w tekście Refundacja 
kosztów najmu pojazdu zastępczego w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych); oraz P. Wawszczak, Koszt najmu sa-
mochodu zastępczego – poglądy doktryny, stan orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, Moni-
tor Ubezpieczeniowy, 2011, nr 44, s. 35 i nast.
26 Por. uzasadnienie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 16 grudnia 2011 r. do SN, s. 3 i nast.
27 Oczywiście trudno kategorycznie twierdzić, że tego rodzaju wykładania miała charakter powszechny, gdyż pró-
ba badawcza odbyła się na stosunkowo niewielkiej liczbie orzeczeń (około 50). Statystyczna przewaga określonej 
wykładni nie zawsze oznacza jej poprawność. Jednakże zaprezentowane przez Rzecznika Ubezpieczonych wyroki 
sądów powszechnych były pewną próbą określenia dominującego kierunku wykładni sądowej.



140

powszechnych było stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 8 września 2004 r.28 
Aktualny rozwój stosunków społeczno–gospodarczych, powszechność i masowość posiadania 
oraz wykorzystywania pojazdów mechanicznych w realizacji czynności życia codziennego powo-
dowały, iż tego rodzaju koszty nie mogły być kwalifikowane jako postać szkody niemajątkowej 
– zagadnienie utraty wygody czy przyjemności z korzystania z rzeczy. Zasady odpowiedzial-
ności deliktowej w polskim prawie cywilnym poza konstrukcją związku przyczynowego nie 
przewidywały istnienia szczególnych, nadzwyczajnych ograniczeń dla roszczeń osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej. Brak było zatem podstaw do rozróżniania sytuacji 
prawnej poszkodowanego w zależności od jego statusu, tj. czy jest on przedsiębiorcą, czy oso-
bą, która wykorzystuje pojazd w celach niezarobkowych. Utrata możliwości korzystania z rzeczy 
powstaje w obu przypadkach. Zakres (wysokość) szkody powstałej z tego tytułu może przybrać 
różne rozmiary, lecz nie powinno mieć to wpływu na samą zasadę odpowiedzialności za szkodę, 
która wyrażona jest w art. 361 k.c. Jednocześnie sądy powszechne, hołdujące takiemu kierunko-
wi interpretacyjnemu, kwalifikowały tego rodzaju koszty jako poniesione bezpośrednio w celu 
odtworzenia możliwości korzystania z rzeczy. Koszt ten nie był kwalifikowany jako wydatek 
zmierzający do ograniczenia lub wyłączenia innej szkody w mieniu poszkodowanego. Fakt funk-
cjonowania środków transportu zbiorowego w miejscu zamieszkania poszkodowanego uznany 
został w sposób wyraźny lub konkludentny za prawnie irrelewantny29.

W orzecznictwie sądów powszechnych występowały także poglądy odmienne od wyżej przed-
stawionego. Nie miały one charakteru jednolitego. W części wyroków krytycznie podchodzono 
do możliwości odniesienia treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r.30 do rosz-
czeń osób fizycznych wykorzystujących pojazdy mechaniczne do celów prywatnych. Stanowisko 
Sądu Najwyższego wyrażone w uzasadnieniu wyroku mogło mieć znaczenie tylko do oceny 
roszczeń o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego przez przedsiębiorców31. 
W części wyroków sądy powszechne wprowadziły swoistą dychotomię w kwalifikacji prawnej 
roszczenia. Mianowicie, w zależności od okoliczności faktycznych koszt najmu samochodu zastęp-
czego poniesiony przez poszkodowanego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej, stanowił szkodę niemajątkową (utratę przyjemności lub wygody) lub majątkową, 
nie precyzując jednocześnie, kiedy mamy do czynienia z danym rodzajem szkody. Wreszcie, w tej 
grupie orzeczeń znajdowały się także wyroki, w których wprowadzono do wykładni przesłankę 
odpowiedzialności w postaci „niezbędności najmu” („konieczności najmu”). Owa „niezbędność 
najmu” („konieczność najmu”) nie była rozumiana jako adekwatność przyczynowa pomiędzy 
faktem utraty możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia lub uszkodzenia a ponie-
sionymi kosztami najmu pojazdu zastępczego, lecz jako działanie zmierzające do ograniczenia lub 
wyłączenia innej szkody w mieniu poszkodowanego albo jako niemożność skorzystania ze środ-
ków komunikacji publicznej. Innymi słowy, roszczenie poszkodowanego wykorzystującego pojazd 
mechaniczny do celów prywatnych o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego 

28 IV CK 672/03, niepubl.
29 Tak np. Sąd Rejonowy dla Warszawy–Śródmieścia w Warszawie w wyroku z dnia 21 października 2009 r. 
(I C–upr 144/09/09, niepubl.); Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 24 czerwca 2009 r. (V Ca 1125/09); 
Sąd Rejonowy w Częstochowie w wyroku z dnia 28 października 2009 r. (I C 453/09); Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w wyroku z dnia 06 grudnia 2004 r. (IV CK 1449/04); Sąd Rejonowy dla Warszawy–Żoliborza w War-
szawie w wyroku z dnia 10 lipca 2010 r. (I C 191/06); Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 30 września 
2010 r. (XXIII Ga 466/10); Sąd Rejonowy dla Krakowa–Nowej Huty w Krakowie w wyroku z dnia 15 stycznia 2008 
r. (I C 762/07/N); Sąd Rejonowy w Tarnowie w wyroku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (I C 421/07).
30 IV CK 672/03, niepubl.
31 Tak np. Sąd Okręgowy w Toruniu w wyroku z dnia 30 kwietnia 2008 r. (VII Ca 164/08).
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stawało się wówczas zasadne, gdy wynajęcie pojazdu mechanicznego było działaniem wyłącznie 
zmierzającym do przeciwdziałania powstaniu kolejnej szkody w mieniu poszkodowanego lub do 
ograniczenia jej rozmiarów, albo gdy wynajem pojazdu był następstwem niemożności skorzysta-
nia ze środków komunikacji publicznej. Utrata możliwości korzystania z rzeczy przez tę osobę nie 
stanowiła szkody majątkowej, którą można było zaliczyć w ciężar odpowiedzialności gwarancyjnej 
ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych, jeśli jej odtworzenie nie było determinowane wyżej wymienionymi czynnikami32.

4. Praktyka likwidacyjna
W świetle uzasadnienia wniosku Rzecznika Ubezpieczonych o podjęcie przez Sąd Najwyższy 

uchwały w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego przez osoby fizyczne niepro-
wadzące działalności gospodarczej istniejące rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych 
i w doktrynie oddziaływały na praktykę likwidacji szkód komunikacyjnych z tytułu umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przypadku wykony-
wania tej umowy można było spotkać się z niejednorodną praktyką ubezpieczycieli i różnorodną 
wykładnią tego roszczenia. Jeszcze w 2009 r. podczas rozpatrywania przez Rzecznika Ubezpieczo-
nych skarg skierowanych przez poszkodowanych przez niektórych ubezpieczycieli prezentowane 
było stanowisko, iż utrata przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej możli-
wości korzystania z rzeczy to utrata wygody lub przyjemności, a więc szkoda niemajątkowa, która 
nie podlegała naprawieniu w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń. 
Zdiagnozować można było również stanowisko, oparte na założeniu, że roszczenie o refundację 
kosztów najmu pojazdu zastępczego jest ograniczono podmiotowo – przysługuje tylko osobom 
prowadzącym działalność gospodarczą. Uzasadnieniem tej opinii miały być kasacyjne orzeczenia 
Sądu Najwyższego, gdzie po stronie powodowej występowali wyłącznie przedsiębiorcy. Brak wy-
powiedzi Sądu Najwyższego w przedmiocie roszczeń osób fizycznych wykorzystujących pojazdy 
mechaniczne dla celów prywatnych poczytywany był jako brak akceptacji dla refundacji kosztów 
najmu pojazdu zastępczego poniesionych przez te osoby. Można było spotkać się z wykładnią 
tego roszczenia, wedle której koszt najmu pojazdu mechanicznego traktowany był jako wydatek 
zmierzający do ograniczenia lub wyłączenia szkody. Szkodą nie była jednak utrata możliwości 
korzystania z rzeczy, lecz inna szkoda w majątku poszkodowanego. Roszczenie poszkodowane-
go uznawane było za zasadne tylko wówczas, gdy udowodnił, że wynajmując pojazd zastępczy, 
działał w celu wyłączenia innej szkody lub ograniczenia jej rozmiarów, a przy tym ta inna szkoda 
musiała być większa niż poniesione koszty najmu samochodu zastępczego. Zaobserwować moż-
na było także przypadki kwestionowania roszczeń o zwrot kosztów najmu, oparte na założeniu, 
że brak jest związku przyczynowego w ogólności pomiędzy faktem zniszczenia lub uszkodzenia 
rzeczy a poniesionymi kosztami z powyższego tytułu33. 

Od 2010 r. w praktyce rynkowej obserwuje się próby stopniowego odejścia od powyższych 
poglądów na rzecz przyjęcia dość jednolitego stanowiska opartego na założeniu, że roszczenie 
może wprawdzie przysługiwać, ale po zaistnieniu łącznie następujących przesłanek: po pierw-
sze, poszkodowany nie mógł korzystać ze swojego pojazdu, w takim samym zakresie, w jakim 
korzystałby z niego, gdyby szkody nie wyrządzono; po drugie, poniósł wydatki, które były celowe 
i konieczne (niezbędne) do korzystania z innego pojazdu w takim samym zakresie, w jakim korzy-
stałby z pojazdu, który uległ uszkodzeniu; a także, co najważniejsze, po trzecie, poszkodowany 
32 Tak np. Sąd Rejonowy dla Warszawy–Śródmieścia w Warszawie w wyroku z dnia 24 marca 2010 r. (VI C 96/10); 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w wyroku z dnia 18 lutego 2008 r. (II C 247/07).
33 Por. uzasadnienie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych do SN z dnia 16 grudnia 2010 r., s. 18–19.
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nie mógł zaspokoić swoich potrzeb konsumpcyjnych i życiowych w inny sposób, w szczególności 
poprzez korzystanie z ogólnodostępnych środków transportu. Jednocześnie przyjęto, że innym 
sposobem odtworzenia możliwości korzystania z własnej rzeczy przez osoby fizyczne nieprowa-
dzące działalności gospodarczej jest możliwość skorzystania ze środków komunikacji publicznej, 
jeżeli w warunkach konkretnej sprawy ten alternatywny środek transportu był dostępny dla 
poszkodowanego, a skorzystanie z niego było dla niego dogodne w stopniu zbliżonym do ko-
rzystania z własnego pojazdu. Za niedogodne dla poszkodowanego uznano w szczególności te 
alternatywne środki transportu, z których skorzystanie – w porównaniu do własnego pojazdu – 
było w istotny sposób uciążliwe lub wymagało większej ilości czasu z uwagi np. na niedogodny 
rozkład jazdy komunikacji publicznej lub umiejscowienie stacji (przystanków) czy też koniecz-
ność wielu przesiadek. Trzecia przesłanka zasadności roszczenia, tj. „niezbędność wynajmu”, 
rozumiana mogła być jako faktyczna niemożność odtworzenia możliwości korzystania z pojazdu 
mechanicznego poprzez inne formy przemieszczania się, głównie środkami komunikacji publicz-
nej. Przy czym nie do końca było wiadomo, czy uprzednia niemożność odtworzenia możliwości 
korzystania z własnej uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy za pomocą środków transportu zbio-
rowego to element samej podstawy roszczenia (art. 361 k.c.), czy też konieczność skorzystania 
z komunikacji publicznej w pierwszej kolejności to obligatoryjny element zasady współdziałania 
wierzyciela z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania (art. 354 k.c.)34. Niezależnie od tych wąt-
pliwości niemożność skorzystania z komunikacji publicznej lub utrudniony do niej dostęp były 
warunkiem sine qua non zasadności roszczenia poszkodowanego o zwrot poniesionych kosztów 
najmu pojazdu zastępczego. 

Takie ujęcie oceny roszczenia powodowało, że poszkodowani, w których miejscu zamieszka-
nia funkcjonowała komunikacja publiczna, w większości przypadków nie mogli liczyć na etapie 
przedsądowym na refundację poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego. Zgodzić się 
należy z poglądem, że stanowisko to co do zasady przyznawało uprawnienie do refundacji, 
jednakże jego ujęcie od strony praktycznej powodowało, że roszczenie osób fizycznych wy-
korzystujących pojazdy mechaniczne do celów niekomercyjnych było prawem podmiotowym 
o charakterze szczególnym i nadzwyczajnym. Zasadą była odmowa refundacji. Oceny tej nie mo-
gła zmienić ani swoista próba „zmiękczenia” istotności tej przesłanki poprzez poprzedzenie jej 
sformułowaniem „w szczególności”, ani stosunkowo szerokie zakreślenie czasu najmu, za który 
mogła przysługiwać refundacja.

5. Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych
Istniejące w doktrynie i orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności w wykładni szkody 

w postaci poniesionych kosztów na odtworzenie możliwości korzystania z rzeczy przez osobę 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej doprowadziły do sformułowania przez Rzecz-
nika Ubezpieczonych jak najszerszego pytania dotyczącego tego rodzaju szkody. Czy już sama 
utrata możliwości korzystania z rzeczy jest szkodą, czy też dopiero poniesione wydatki na najem 
pojazdu zastępczego? A jeśli tak, czy jest to szkoda majątkowa, czy też niemajątkowa? Praktyka 
rynkowa uzależniająca refundację kosztów najmu od niemożności skorzystania przez poszkodo-
wanego w okresie naprawienia szkody z komunikacji publicznej, traktująca środki transportu 

34 Powyżej wskazane stanowisko zostało wypracowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z Urzędem 
Komisji Nadzoru Finansowego w formie tzw. wytycznych w sprawie zasad wynajmu pojazdu zastępczego w ra-
mach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które 
obowiązywać miały wszystkie zakłady ubezpieczeń; Por. www.piu.org.pl/informacje-prasowe/project/249/pagi-
nation/1, a także uzasadnienie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych do SN z dnia 16 grudnia 2010 r., s. 19.
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zbiorowego jako podstawowy sposób odtworzenia możliwości korzystania z rzeczy, oraz kore-
spondujące z nią niektóre rozstrzygnięcia sądów powszechnych uzasadniały zadanie pytania, czy 
fakt istnienia komunikacji publicznej determinuje zasadność roszczenia uprawnionego. Wątpli-
wości Rzecznika Ubezpieczonych zostały ujęte wprawdzie w formie dwóch zagadnień prawnych, 
lecz zmierzały do rozstrzygnięcia problemu podstawy i zakresu odpowiedzialności cywilnej lub 
gwarancyjnej za uszczerbek w postaci poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego przez 
osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Rzecznik Ubezpieczonych w pełni podzielił stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 8 września 2004 r.35, zgodnie z którym utrata możliwości korzystania z rzeczy stanowi szko-
dę majątkową, w związku z czym poniesione wydatki na najem pojazdu zastępczego podlegają 
wyrównaniu – jako wydatki konieczne – jeśli odpowiadają lokalnym stawkom czynszu najmu po-
jazdu o zbliżonej klasie. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych status poszkodowanego – czy jest to 
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, czy też przedsiębiorca – nie powinien 
mieć wpływu na zasadę i podstawę odpowiedzialności za szkodę. Utrata możliwości korzysta-
nia z rzeczy powstaje w obu przypadkach. Zakres szkody może przybrać różne rozmiary, lecz nie 
powinno mieć to wpływu na samą zasadę odpowiedzialności za szkodę, która została wyrażo-
na w art. 361 k.c. Częstotliwość wykorzystywania pojazdu mechanicznego może mieć wpływ 
na ustalenie czasu, w którym istnieje związek przyczynowy, nie zaś na samą zasadę, podsta-
wę odpowiedzialności deliktowej. Aktualny stan rozwoju stosunków społeczno–gospodarczych, 
powszechność posiadania i korzystania z pojazdów mechanicznych, czyniące jego używanie im-
manentnym elementem egzystencji, nie mogły prowadzić do uznania, że istnieje lub powinna 
zostać wprowadzona nadzwyczajność tego roszczenia tylko dlatego, iż pojazd mechaniczny nie 
jest źródłem przychodu, zaś w miejscu zamieszkania funkcjonuje komunikacja publiczna36. Odtwo-
rzenie możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego w dotychczasowym lub potencjalnym 
zakresie jego wykorzystania możliwe jest poprzez skorzystanie z innego pojazdu mechanicz-
nego, o zasadniczo podobnej klasie. Jeżeli więc poszkodowany nie posiadał innego, wolnego 
pojazdu mechanicznego lub skorzystanie z innego pojazdu nie mogło nastąpić na podstawie 
obligacyjnego stosunku prawnego pod tytułem darmowym (co w uwarunkowaniach gospodar-
ki rynkowej jest zdarzeniem stosunkowo nadzwyczajnym), to aby móc odtworzyć możliwość 
korzystania z pojazdu musi on sięgnąć po odpłatne formy korzystania z innego pojazdu mecha-
nicznego. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych możliwość korzystania z pojazdu mechanicznego 
nie może być w pełni odtworzona poprzez skorzystanie ze środków komunikacji publicznej. Nie 
można tego uznać za inny sposób naprawienia szkody w postaci utraty możliwości korzystania ze 
swojej rzeczy. Jest co najwyżej możliwością ograniczonego poruszania się z miejsca A do miejsca 
B. Istnienie, funkcjonowanie w miejscu zamieszkania poszkodowanego komunikacji publicznej 
nie powinno być antyzasadą odpowiedzialności za szkodę lub dodatkowym determinatem tej 
odpowiedzialności na płaszczyźnie ustalania adekwatności przyczynowej37. 

W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych czas najmu przy szkodzie częściowej powinien być wy-
znaczony rzeczywistym czasem naprawy, tj. okresem, w którym uszkodzony pojazd mechaniczny 
w normalnym toku mógł zostać naprawiony z uwzględnieniem czynności procesu likwidacji szko-
dy. Przy szkodzie całkowitej czas najmu to okres od dnia zniszczenia pojazdu do dnia, w którym 
poszkodowany mógł nabyć analogiczny pojazd, nie dłuższy niż do dnia zapłaty odszkodowania. 
Istnieć mogą przypadki, w których dzień spełnienia świadczenia odszkodowawczego za szkodę 
35 IV CK 672/03, niepubl.
36 Por. uzasadnienie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych do SN z dnia 16 grudnia 2010 r., s. 22.
37 Ibidem, s. 25–26.
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całkowitą w pojeździe nie będzie przerywał związku przyczynowego pomiędzy utratą możliwości 
korzystania z pojazdu wskutek jego zniszczenia a wynajmem pojazdu zastępczego38.

Przedstawiając stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych, dodać należy, iż Rzecznik w swoich 
publicznych wypowiedziach wielokrotnie podkreślał, że odpowiedzialność zakładu ubezpie-
czeń nie ma charakteru absolutnego. Oceny bowiem, czy poniesione wydatki stanowią szkodę 
majątkową, czy pozostają w adekwatności przyczynowej, należy dokonywać każdorazowo, ba-
dając istnienie przesłanek odpowiedzialności deliktowej. Zdarzyć się mogą przypadki, w których 
poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego nie będzie można zaliczyć w ciężar odpowie-
dzialności sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela39. 

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych naruszenie zasady współdziałania wierzyciela z dłużnikiem 
przy wykonaniu zobowiązania może skutkować odmową lub redukcją wysokości świadczenia 
odszkodowawczego. Do przykładowych sytuacji Rzecznik zaliczył: 1) wynajęcie pojazdu mecha-
nicznego po rażąco wygórowanych stawkach; 2) rezygnację przez poszkodowanego z rozpoczętej 
naprawy pojazdu mechanicznego i dalsze wynajmowanie pojazdu mechanicznego do czasu 
udzielenia odpowiedzi na złożone odwołanie co do uprzednio określonego zakresu naprawy, 
jeśli obiektywnie zakres restytucji został należycie ustalony; 3) wynajmowanie pojazdu zastęp-
czego po spełnieniu świadczenia odszkodowawczego za szkodę całkowitą, przy jednoczesnym 
niepodejmowaniu przez poszkodowanego działań zmierzających do zbycia pozostałości powy-
padkowych i nabycia innego pojazdu mechanicznego. 

Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych istnienie i obowiązywanie zasady współdziałania nie 
powinno być jednak wykorzystywane w celu nakłaniania poszkodowanego do rezygnacji z przy-
należnych mu praw podmiotowych. Nie może również stanowić swoistej prewencji negatywnej 
w polityce informacyjnej dłużnika po zgłoszeniu takiego roszczenia lub w sytuacji sygnalizacji 
przez poszkodowanego zamiaru wynajęcia pojazdu mechanicznego po zgłoszeniu szkody40. 

Rzecznik Ubezpieczonych nie przywoływał przykładów odmowy lub redukcji świadczenia od-
szkodowawczego przez ubezpieczyciela, jeśli sprawca szkody nie posiadał umowy ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo gdy poszkodowany przyczynił się do powstania 
szkody. Nie przedstawiał też przypadków nieadekwatności najmu w sytuacji, gdy poszkodowa-
ny nie mógł korzystać z pojazdu z uwagi na zły stan zdrowia i proces leczenia lub rehabilitacji. 
Podobnie, nie wskazywał na bezzasadność najmu pojazdu zastępczego przez poszkodowanego, 
który nie utracił możliwości korzystania z rzeczy. Przypadki te były zbyt oczywiste, ażeby je przy-
woływać – w szczególności w opisywanym wniosku o podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy. Nie 
ma uzasadnionych powodów, by mnożyć oczywiste przypadki odmowy spełnienia świadczenia 
z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego lub uzasadniające redukcję jego wy-
sokości. Takie działanie mogłoby stworzyć iluzoryczne odczucie wyjątkowości tego roszczenia.

Rzecznik Ubezpieczonych zaprezentował zatem stanowisko, w świetle którego – w granicach 
wyznaczonych przez konstrukcję związku przyczynowego i przy uwzględnieniu zasady współ-
działania wierzyciela z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania – naprawieniu podlega szkoda 
wyrażająca się w poniesionych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 
wydatkach na najem pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu mecha-
nicznego lub w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego. 

38 Ibidem, s. 26. 
39 Por. stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z ubez-
pieczenia komunikacyjnego OC, s. 17 (treść stanowiska dostępna na stronie www.rzu.gov.pl w tekście Refunda-
cja kosztów najmu pojazdu zastępczego w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych).
40 Ibidem, s. 27–28.
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Zaprezentowane powyżej stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w żaden sposób nie uza-
sadnia wniosku, jakoby sformułował on i prezentował pogląd, w świetle którego każdemu 
poszkodowanemu, zawsze i niezależnie od okoliczności, przysługiwał zwrot kosztów najmu po-
jazdu zastępczego, jeśli wskutek wypadku komunikacyjnego utracił on możliwość korzystania 
z rzeczy. Takiej tezy Rzecznik nie wyraził, trudno ją również wyprowadzić z przedstawionych po-
wyżej poglądów. Nie można stawiać znaku równości pomiędzy pozytywną kwalifikacją roszczeń 
w analogicznych i powszechnie występujących stanach faktycznych a automatycznym uznawa-
niem określonych roszczeń za zasadne, niezależnie od uwarunkowań prawnych i okoliczności 
danej sprawy. 

Rzecznik Ubezpieczonych przyjął jednak „standard odszkodowawczy”, zgodnie z którym jeżeli 
poszkodowany utracił możliwość korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia lub uszkodzenia, 
nie posiadał innego pojazdu mechanicznego, wynajął pojazd zastępczy o zasadniczo podobnej 
klasie do pojazdu uszkodzonego lub zniszczonego, według stawki czynszu najmu obowiązują-
cej na lokalnym rynku i korzystał w tym okresie z tego pojazdu do realizacji czynności życia 
codziennego, to mógł żądać od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela zwrotu poniesionych 
z powyższego tytułu kosztów. Takie pojmowanie szkody i zasadności roszczenia poszkodowane-
go wykorzystującego pojazd mechaniczny do celów prywatnych przyjął również Sąd Najwyższy 
w uchwale z dnia 17 listopada 2011 r.

6. Uchwała Sądu Najwyższego
W dniu 17 listopada 2011 r. po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez 

Rzecznika Ubezpieczonych we wniosku z dnia 16 grudnia 2010 r. – o treści: „1. Czy w świetle 
art. 361 k.c. utrata możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego wskutek jego zniszczenia 
lub uszkodzenia przez poszkodowanego – będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej – stanowi szkodę majątkową? 2. Czy w świetle art. 361 k.c. roszczenie wyżej wymie-
nionego poszkodowanego o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach 
odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest determinowane nie tylko 
istnieniem adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy faktem utraty możliwości korzysta-
nia z rzeczy wskutek jej zniszczenia albo uszkodzenia, a poniesionymi kosztami najmu pojazdu 
zastępczego, ale również niezbędnością tego najmu, rozumianą jako niemożność skorzystania ze 
środków komunikacji publicznej?” – Sąd Najwyższy podjął uchwałę: „Odpowiedzialność ubezpie-
czyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego 
do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wy-
datki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez 
poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”.

W ocenie Sądu Najwyższego utrata możliwości korzystania z uszkodzonego lub zniszczonego 
samochodu nie powoduje samoistnego uszczerbku majątkowego odnoszącego się do tej rzeczy, 
niezależnie od jej przeznaczenia i od faktu, że nawet w tym ujęciu byłaby w pełni wyliczalna od 
strony nominalnej, np. według stawek czynszu najmu obowiązujących na lokalnym rynku dla po-
jazdu mechanicznego o zasadniczo podobnej klasie w określonej jednostce. Utrata możliwości 
korzystania z rzeczy, np. z pojazdu mechanicznego, nie jest zatem szkodą majątkową samą w so-
bie. Szkodą majątkową jest zobowiązanie powstałe z tytułu umowy najmu pojazdu zastępczego 
– spełniony lub wymagalny czynsz najmu. Sąd Najwyższy nie podzielił więc sformułowanego 
w doktrynie prawa cywilnego poglądu, że już sama utrata możliwości korzystania z rzeczy stano-
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wi szkodę majątkową, a – co za tym idzie – poszkodowany może żądać zryczałtowanych kosztów 
najmu pojazdu zastępczego, nawet jeżeli nie wynajął pojazdu mechanicznego41. 

W świetle uchwały Sądu Najwyższego nie jest także dopuszczalne żądanie poszkodowanego 
dostarczenia przez ubezpieczyciela pojazdu zastępczego jako sposób naprawienia szkody wyra-
żającej się w zmniejszeniu wartości pojazdu wskutek jego uszkodzenia lub utracie jego wartości 
w wyniku całkowitego zniszczenia. Wyrównanie tego rodzaju uszczerbku majątkowego nastę-
puje bowiem przez naprawę uszkodzonego pojazdu albo przez zapewnienie możliwości nabycia 
nowego pojazdu. W tym ujęciu roszczenie o naprawienie szkody w postaci poniesionych kosztów 
najmu pojazdu zastępczego jest roszczeniem niezależnym od żądania poszkodowanego napra-
wienia szkody w pojeździe. Również ubezpieczyciel nie może zwolnić się z obowiązku wypłaty 
świadczenia za szkodę w pojeździe poprzez dostarczenie poszkodowanemu pojazdu zastępcze-
go. Niezależnie od powyższej konstatacji nie jest także dopuszczalne żądanie poszkodowanego 
dostarczenia przez ubezpieczyciela pojazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego pojaz-
du lub na okres niezbędny do zakupu innego pojazdu mechanicznego. Wynika to z faktu, iż 
świadczenie odszkodowawcze należne od ubezpieczyciela w ramach jego odpowiedzialności 
gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych jest zawsze świadczeniem pieniężnym (art. 805 § 2 pkt 1 k.c. i art. 822 § 1 k.c.)42. 
Ubezpieczyciel nie jest obowiązany do restytucji in natura43, przy czym zakład ubezpieczeń jako 
profesjonalista może sugerować poszkodowanemu źródła wynajmu pojazdu zastępczego, oce-
niane przez siebie jako korzystne pod względem jakości i ceny usługi.

W ocenie Sądu Najwyższego szkodę majątkową stanowią wydatki poniesione przez poszko-
dowanego na uzyskanie pojazdu zastępczego w okresie remontu uszkodzonego pojazdu albo 
przez okres niezbędny do nabycia nowego pojazdu. Są to wydatki poniesione w następstwie 
zdarzenia szkodowego, które nie powstałyby bez tego zdarzenia, prowadzące do powypadko-
wego zmniejszenia majątku poszkodowanego, czyli straty (art. 361 § 2 k.c.). W przypadku osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest to wydatek, który służy ograniczeniu 
(wyłączeniu) negatywnych następstw majątkowych doznanych przez poszkodowanego w wy-
niku uszkodzenia (zniszczenia) pojazdu. Negatywnym następstwem majątkowym jest tu utrata 
możliwości korzystania z rzeczy, a więc utrata uprawnienia stanowiącego atrybut prawa wła-
sności. W takiej sytuacji poszkodowanemu przysługuje roszczenie o zwrot wydatków na najem 
pojazdu zastępczego nieprzeznaczonego do kontynuowania działalności gospodarczej lub zawo-
dowej, można je bowiem uznać za stratę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. 

W świetle uchwały Sądu Najwyższego koszt najmu pojazdu zastępczego poniesiony przez oso-
bę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej stanowi zatem szkodę majątkową. Walor 
historyczny należy więc przypisać poglądom o niemajątkowym charakterze tego rodzaju szkody. 
Jednocześnie koszt najmu pojazdu zastępczego to wydatek, który wprost zmierza do odtworzenia 
możliwości korzystania przez poszkodowanego z uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy. Natomiast 
nie jest wydatkiem, którego celem jest wyłączenie innej szkody w mieniu poszkodowanego lub 
41 Na powyższą konstatację nie wpłynęło nawet podobieństwo niemieckiego systemu prawnego (§ 249 ust. 2 
zd. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego) do polskich zasad odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną 
czynem niedozwolonym.
42 Por. wyrok SN z dnia 29 lutego 2002 r. (V CKN 903/00, OSNC 2003, nr 1, poz. 15) oraz wyrok SN z dnia 17 maja 
2007 r. (III CZP 150/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 144).
43 Powyższa, oczywista ocena wymaga jednak rozpoczęcia przez wszystkie zainteresowane podmioty działań 
edukacyjnych, gdyż bardzo częstym przedmiotem zapytań i wątpliwości poszkodowanych, niekiedy także i spo-
rów, jest zagadnienie dopuszczalności żądania wynajęcia przez dłużnika i na jego koszt pojazdu zastępczego, 
a następnie dostarczenie (podstawienie) pojazdu do poszkodowanego.
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ograniczenie jej rozmiarów. Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale nie potwierdził również, 
że zasady odpowiedzialności cywilnej za szkodę dopuszczają uzależnianie podstawy i zakresu 
roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego od statusu poszkodowanego (czy jest 
przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) oraz od celu wyko-
rzystywania pojazdu mechanicznego (do celów komercyjnych lub prywatnych).

Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego przez osoby fizyczne 
nieprowadzące działalności gospodarczej zostało natomiast powiązane z obiektywną potrzebą 
odtworzenia możliwości korzystania z rzeczy – przy braku innego, wolnego i nadającego się do 
wykorzystania pojazdu mechanicznego w mieniu poszkodowanego, oraz autonomią woli po-
szkodowanego (zachowaniem się poszkodowanego), tj. wykorzystywaniem przedmiotu najmu 
do realizacji czynności życia codziennego w czasie remontu uszkodzonego pojazdu mechanicz-
nego lub w okresie niezbędnym do zakupu innego samochodu. Z tych względów refundacji 
podlegają celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego. 

Pojęcie „celowe i ekonomicznie uzasadnione” to desygnaty normatywnej adekwatności przy-
czynowej (art. 361 k.c.) z uwzględnieniem zasady współdziałania wierzyciela z dłużnikiem przy 
wykonaniu zobowiązania (w sposób, o którym mowa w art. 354 k.c.). Jeżeli poszkodowany wsku-
tek czynu niedozwolonego utracił możliwość korzystania z rzeczy, a nie posiada innego, wolnego 
i nadającego się do wykorzystania pojazdu mechanicznego, wynajmie pojazd zastępczy o zasad-
niczo podobnej klasie, według stawki czynszu najmu obowiązującej na lokalnym rynku i będzie 
korzystał z przedmiotu najmu w okresie naprawy pojazdu mechanicznego lub w okresie nie-
zbędnym do zakupu innego pojazdu, to koszty poniesione z powyższego z tytułu będą mogły 
być kwalifikowane jako wydatki celowe i ekonomicznie uzasadnione. Wynajęcie pojazdu mecha-
nicznego w takich okolicznościach nie może a priori stanowić naruszenia przez poszkodowanego 
zasady współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania ani nie powoduje zwiększenia 
rozmiarów szkody. Przy takim ujęciu podstawy i granic odpowiedzialności ubezpieczyciela rosz-
czenie poszkodowanych wykorzystujących pojazdy mechaniczne do celów prywatnych będzie 
miało charakter powszechny. Zasadą będzie refundacja, a odmowa lub redukcja wysokości świad-
czenia odszkodowawczego z tego tytułu będzie miała charakter wyjątkowy. Jednocześnie, przy 
tak rozumianej szkodzie, poglądy o nadzwyczajności, wyjątkowości roszczenia osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz istnieniu licznych ograniczeń i ciężarów dowo-
dowych co do „niezbędności” takiego najmu (niezbędności rozumianej głównie jako niemożność 
odtworzenia możliwości korzystania z rzeczy za pomocą środków komunikacji publicznej) mają 
charakter całkowicie nieoperatywny i nie będą już mogły służyć jako wystarczające uzasadnienie 
dla odmowy refundacji poniesionych kosztów najmu na etapie przedsądowym.

Sąd Najwyższy w pełni podzielił zaprezentowany przez Rzecznika Ubezpieczonych pogląd, że 
korzystanie przez poszkodowanego z własnego pojazdu mechanicznego nie może być odtwo-
rzone przez wykorzystywanie środków komunikacji publicznej, są to bowiem odmienne sposoby 
korzystania z rzeczy. Samochód w sposób bardziej wszechstronny i funkcjonalny zaspokaja po-
trzeby życiowe właściciela. Korzystanie z niego stało się obecnie standardem cywilizacyjnym 
i taka funkcja pojazdów mechanicznych będzie się umacniać. Innymi słowy, nie można uzależniać 
refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego od konieczności wykazania przez poszkodowa-
nego, że nie mógł on skorzystać ze środków komunikacji publicznej lub korzystanie z nich było 
niedogodne, nawet jeśli opis tego warunku poprzedzimy sformułowaniem „w szczególności”44. 
44 Zdaniem M. Kotulskiego i J. Nawracały dotychczasowa praktyka niektórych ubezpieczycieli i treść tzw. wytycz-
nych PIU pozostają w sprzeczności z powyższą uchwałą Sądu Najwyższego. Por. M. Kotulski, J. Nawracała, Powrót 
do źródeł, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, 2012, nr 2, s. 30. 
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Fakt istnienia, funkcjonowania środków transportu zbiorowego w miejscu zamieszkania poszko-
dowanego uznany został co do zasady za prawnie nieistotny z punktu widzenia oceny zasadności 
roszczenia uprawnionego. Korzystanie z komunikacji publicznej nie zostało zakwalifikowane jako 
podstawowy sposób odtworzenia możliwości korzystania z uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy. 
Fundamentalna przesłanka oceny zasadności roszczenia o zwrot poniesionych kosztów najmu, 
która była zawarta w niektórych poglądach lub modelach likwidacji szkód z ubezpieczenia ko-
munikacyjnego OC, została tym samym całkowicie zakwestionowana.

W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, że refundacji podlegają wydatki 
rzeczywiście poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego. Wprawdzie 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się pogląd, że naprawa uszkodzonego pojazdu 
nie jest warunkiem wypłaty odszkodowania – bo istotne znaczenie ma fakt powstania szkody, 
a nie jej naprawienia45, jednak nie jest on adekwatny do sytuacji najmu pojazdu zastępczego. 
W przypadku tego rodzaju roszczenia strata majątkowa powstaje dopiero z chwilą poniesienia 
kosztów najmu pojazdu zastępczego. 

Po publikacji uzasadnienia uchwały w praktyce rynkowej pojawiły się już pierwsze stanowiska, 
według których refundacji podlegają wydatki faktycznie poniesione przez poszkodowanego na 
rzecz wynajmującego. Poszkodowany nie może zatem żądać refundacji czynszu wymagalnego, ale 
niezapłaconego. Podobnie, cesjonariusz wierzytelności nie może domagać się od ubezpieczycie-
la zapłaty wymagalnych kosztów najmu. Jeśli weźmie się pod uwagę kontekst wypowiedzi Sądu 
Najwyższego w uzasadnieniu uchwały z dnia 17 listopada 2011 r. oraz pojęcie „szkody” w świetle 
art. 361 § 2 k.c., stanowisko to wydaje się być nieuprawnione. Zwrócić trzeba uwagę, że powyż-
szą konstatację Sąd Najwyższy sformułował w części rozważań poświęconych niedopuszczalności 
kwalifikowania utraty możliwości korzystania z rzeczy jako szkody samej w sobie. Nie można za-
tem interpretować jej jako zawężenie roszczenia tylko do przypadków rzeczywiście zapłaconego 
czynszu najmu. Dodatkowo, w orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, iż szkoda rów-
noznaczna jest z uszczerbkiem majątkowym, obejmującym różnicę pomiędzy obecnym stanem 
majątkowym a stanem majątkowym, jaki zaistniałby, gdyby nie zdarzenie wywołujące szkodę. 
Uszczerbek w majątku w postaci straty może polegać nie tylko na zmniejszeniu majątku, lecz 
także na powstaniu nowych lub zwiększeniu się istniejących zobowiązań (pasywów). Szkoda ma-
jątkowa w postaci straty (damnum emergens) obejmuje zarówno zmniejszenie się aktywów, jak 
i zwiększenie się pasywów, przy czym pasywa winy być rozumiane jako ciążące na danym podmio-
cie obowiązki powiązane z prawami majątkowymi przysługującymi innemu podmiotowi. Samo 
zaciągnięcie zobowiązania i powstanie długu oznacza „zarezerwowanie” w majątku dłużnika okre-
ślonych aktywów na poczet świadczenia, którego spełnienie staje się bezwzględnie konieczne 
w terminie wymagalności. Same aktywa nigdy nie obrazują rzeczywistej sytuacji majątkowej danej 
osoby. Powołując się na powyższe argumenty, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 lipca 2008 r.46 
zajął stanowisko, zgodnie z którym pojęcie strat, jakie poszkodowany poniósł – w rozumieniu art. 
361 § 2 k.c. – obejmuje także niezaspokojone przez poszkodowanego wymagalne zobowiązania na 
rzecz osoby trzeciej. Wobec powyższego koszty najmu samochodu zastępczego, choć niepokryte 
przez bezpośrednio poszkodowanego, mogą wchodzić w skład szkody, jaką ten poniósł w wyniku 
zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu. Innymi słowy, refundacji może podlegać czynsz najmu pojaz-
du zastępczego spełniony przez poszkodowanego lub niezaspokojony, lecz wymagalny.

45 Por. uchwała SN z dnia 15 listopada 2001 r. (III CZP 68/01, OSNC 2002, nr 6, poz. 74); uchwała SN z dnia 
17 maja 2007 r. (III CZP 150/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 144); wyrok SN z dnia 20 lutego 2002 r. (V CK 908/00, 
niepubl.); wyrok SN z dnia 11 czerwca 2001 r. (V CKN 387/01, niepubl.).
46 III CZP 62/08, OSCN 2009, nr 7–8, poz. 106.
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Sąd Najwyższy potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko, że należne odszkodowanie z ty-
tułu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego może być pomniejszone o zaoszczędzone 
koszty eksploatacji, tj. wydatki, które zostałyby poniesione, gdyby samochód nie został uszko-
dzony lub zniszczony47. Konkluzja ta jest oczywista i wynika z obowiązującej zasady compensatio 
lucri cum damno. Zwrócić trzeba przy tym uwagę, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 marca 
2003 r.48 odrzucił dopuszczalność pomniejszenia wysokości należnego świadczenia odszkodo-
wawczego z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego o tzw. „kilometrówki”, czyli 
w oparciu o stawki za 1 km przebiegu pojazdu, które określone są w rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania 
zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i moto-
rowerów niebędących własnością pracodawcy49, 50. Dodatkowo brak jest również podstaw do 
uznania dopuszczalności ryczałtowego pomniejszania kwoty należnego odszkodowania o z góry 
przyjętą stałą wartość procentową (np. 15% czy 20%), nawet jeśli tego rodzaju ryczałt stosowany 
jest w niektórych systemach prawnych. Przyjęcie wskazanych metod ustalania kwoty należnego 
świadczenia odszkodowawczego w oderwaniu od okoliczności konkretnego wypadku mogłoby 
prowadzić do częściowego przeniesienia ciężaru naprawienia szkody na poszkodowanego lub 
też do jego wzbogacenia. Ocena wysokości zaoszczędzonych wydatków na eksploatację powin-
na odbywać się z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku51. 

Kwestią budzącą nadal spory pozostaje, czy zaoszczędzone wydatki to nakłady ściśle zwią-
zane z poruszaniem się pojazdu (paliwo, płyny eksploatacyjne, etc.), czy też wszystkie wydatki 
bezpośrednio lub pośrednio powiązane z faktem posiadania pojazdu mechanicznego (np. zaosz-
czędzone koszty zbliżających się badań technicznych, jeśli pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu, 
zaoszczędzone koszty parkowania pojazdu, koszty ubezpieczenia nieponiesione przez poszkodo-
wanego, koszty czyszczenia pojazdu, etc.). 

Refundacji nie będą także podlegać koszty umownego wyłączenia ustawowej odpowiedzial-
ności najemcy za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu najmu, gdyż – co do zasady 
– są to wydatki niepozostające w adekwatnym związku przyczynowym ze szkodą.

W ocenie Sądu Najwyższego najem nie jest celowy, a tym samym nie jest ekonomicznie uza-
sadniony, jeżeli poszkodowany posiada inny, wolny i nadający się do wykorzystania pojazd 
mechaniczny lub wynajmując pojazd mechaniczny, nie zamierza korzystać z przedmiotu naj-
mu i nie korzystał w okresie naprawienia szkody. Wydatków na najem poniesionych w tych 
okolicznościach nie będzie można zaliczyć w ciężar odpowiedzialności sprawcy lub jego ubezpie-
czyciela z ubezpieczenia komunikacyjnego OC52. Odmowa lub redukcja wysokości świadczenia 

47 Ocena taka była wyrażona w wielokrotnie już przywoływanym wyroku SN z dnia 8 września 2004 r. 
48 IV CKN 1916/00, niepubl.
49 Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.
50 Odmiennie M. Kotulski i J. Nawracała, którzy opowiedzieli się za dopuszczalnością posiłkowego stosowania po-
mniejszania wysokości należnego odszkodowania o tzw. kilometrówki, por. M. Kotulski, J. Nawracała, op. cit. s. 31.
51 Podobny pogląd wyraził M.P. Ziemiak, Polemika ze stanowiskiem niektórych instytucji i urzędów w kwestii 
uprawnień poszkodowanego do najmu pojazdu zastępczego, (w:) E. Kowalewski (red.), Odszkodowanie za nie-
możność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, Tnoik, Toruń 2011, s. 196–197.
52 Potwierdza to zatem sformułowaną powyżej ocenę, że roszczenie o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu 
zastępczego przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zostało powiązane z obiektywną po-
trzebą odtworzenia możliwości korzystania z rzeczy – przy braku innego, wolnego i nadającego się do wykorzysta-
nia pojazdu mechanicznego w mieniu poszkodowanego, oraz autonomią woli poszkodowanego (zachowaniem 
się poszkodowanego), tj. wykorzystywaniem przedmiotu najmu w okresie remontu uszkodzonego pojazdu me-
chanicznego lub w okresie niezbędnym do zakupu innego samochodu do realizacji czynności życia codziennego. 
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odszkodowawczego będą zatem możliwe w sytuacji przypisania poszkodowanemu naruszenia 
zasady współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania (w sposób, o którym mowa 
w art. 354 k.c.53). 

Pełną aktualność zachowuje przy tym stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych, według które-
go o naruszeniu zasady współdziałania można mówić w następujących sytuacjach: 1) wynajęcie 
przez poszkodowanego pojazdu zastępczego po rażąco wygórowanych stawkach czynszu najmu; 
2) rezygnacja przez poszkodowanego z rozpoczętej naprawy pojazdu mechanicznego i dalsze wy-
najmowanie pojazdu mechanicznego do czasu udzielenia odpowiedzi na złożone odwołanie co do 
uprzednio określonego zakresu naprawy, jeśli obiektywnie zakres restytucji został należycie usta-
lony; 3) wynajmowanie przez poszkodowanego pojazdu zastępczego po spełnieniu świadczenia 
odszkodowawczego za szkodę całkowitą, przy jednoczesnym niepodejmowaniu żadnych działań 
zmierzających do zbycia pozostałości powypadkowych i nabycia innego pojazdu mechanicznego.

Okoliczności mogące uzasadnić redukcję wysokości świadczenia odszkodowawczego to także: 
bierne oczekiwanie poszkodowanego na rozpoczęcie naprawy do czasu uznania przez ubezpie-
czyciela odpowiedzialności za szkodę, jeśli w toku likwidacji szkody zakres szkody został właściwie 
określony, oraz niezlecanie rozpoczęcia naprawy i oczekiwanie na przyjęcie świadczenia odszko-
dowawczego, podczas gdy nie było żadnych przeciwwskazań do rozpoczęcia usługi naprawy. 
W ciężar odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody lub odpowiedzialności gwarancyjnej nie 
będzie można także zaliczyć okresu najmu będącego następstwem zachowania osób trzecich 
– chodzi np. o czas najmu pojazdu zastępczego będący skutkiem zwłoki w wykonaniu usługi 
naprawy lub czas najmu przypadający na okres ponownej naprawy pojazdu wskutek uprzednio 
wadliwie wykonanej usługi naprawczej.

Periodyczność najmu – rozumiana jako częstotliwość wykorzystywania pojazdu mechanicz-
nego (codzienne korzystanie z przedmiotu najmu lub korzystanie tylko w określony dzień, 
względnie dni, jednak nie przez cały okres naprawy szkody) lub jako częstotliwość powiązana 
z odległościami pokonywanymi pojazdem zastępczym i realizacją czynności życia codzienne-
go (tylko w określony dzień, dla pojedynczej czynności i do nieznacznie oddalonego miejsca) 
– uzasadnia wynajęcie pojazdu mechanicznego na określony dzień lub skorzystanie z innych od-
płatnych form przewozu niebędącego komunikacją publiczną (np. taksówek). Bronić można przy 
tym zapatrywania, że również w przypadku sporadycznego używania pojazdu skorzystanie z ko-
munikacji publicznej nie jest ekwiwalentnym sposobem odtworzenia możliwości korzystania 
z uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu mechanicznego.

W świetle omawianej uchwały Sądu Najwyższego do oceny roszczenia osoby fizycznej niewyko-
rzystującej pojazdu mechanicznego do prowadzenia działalności gospodarczej można stosować 
wskazania judykatury, które ukształtowały się na tle najmu pojazdu zastępczego do kontynuowa-
nia działalności gospodarczej i w odniesieniu do: okresu refundacji, pomniejszenia odszkodowania 
o zaoszczędzone koszty eksploatacji uszkodzonego pojazdu, wymagań stawianych pojazdowi 
zastępczemu, a także odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę w postaci poniesionych kosz-
tów najmu będących następstwem opóźnienia w spełnieniu świadczenia odszkodowawczego za 
szkodę w pojeździe lub braku jego odpowiedzialności za czas będący skutkiem opóźnienia po-
szkodowanego w przeprowadzeniu naprawy lub zachowań osób trzecich.

Nie do końca można zgodzić się z poglądem, że Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 listopada 
2011 r. wypowiedział się wyraźnie i jednoznacznie w kwestii ciężaru dowodu w przypadku kie-
rowania przez osoby poszkodowane nieprowadzące działalności gospodarczej roszczeń o zwrot 
53 Z uwagi na fakt, iż są to okoliczności wyłączające odpowiedzialność dłużnika, ciężar udowodnienia naruszenia 
tej zasady przez poszkodowanego będzie obciążał ubezpieczyciela.
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poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego54. Przedmiotem rozważań Sądu Najwyższe-
go była bowiem problematyka dotycząca podstawy i granic odpowiedzialności za tego rodzaju 
szkodę majątkową. Treść sentencji uchwały i jej uzasadnienia pozwala jednak na odniesienie się 
do zagadnienia ciężaru dowodu, jakkolwiek z pewnym generalnym zastrzeżeniem. Mianowicie, 
zasada indywidualizacji odpowiedzialności za szkodę i bogactwo okoliczności faktycznych unie-
możliwiają stworzenia zamkniętego i wyczerpującego katalogu okoliczności, których wykazanie 
każdorazowo będzie skutkowało skutecznością dochodzonego roszczenia. Można jednak przyjąć 
pewien model, określony na podstawie najczęściej występujących w praktyce przypadków utraty 
możliwości korzystania z rzeczy, dzięki któremu możliwe jest przedstawienie okoliczności podle-
gających wykazaniu przez poszkodowanego na etapie postępowania likwidacyjnego. Przyjmując 
zatem, że poszkodowany utracił możliwość korzystania z rzeczy wskutek czynu niedozwolonego, 
nie posiada innego wolnego i nadającego się do wykorzystania pojazdu mechanicznego, wy-
najął na czas remontu pojazdu lub na okres niezbędny do zakupu innego pojazdu samochód 
zastępczy o zasadniczo podobnej klasie, według stawki czynszu obowiązującej na lokalnym 
rynku, i korzystał z przedmiotu najmu (wydatki celowe i ekonomicznie uzasadnione), to przed-
miotem dowodu będą następujące fakty prawotwórcze: 1) fakt spowodowania kolizji drogowej 
lub wypadku drogowego, za skutki których odpowiedzialność gwarancyjną ponosi ubezpieczy-
ciel; uznanie roszczenia za szkodę w pojeździe uczyni ten fakt, faktem bezspornym; 2) fakt utraty 
możliwości korzystania z pojazdu wskutek jego zniszczenia lub uszkodzenia; 3) fakt niemożności 
odtworzenia możliwości korzystania z pojazdu za pomocą innego, wolnego i nadającego się do 
wykorzystania pojazdu mechanicznego, który znajduje się w mieniu poszkodowanego; 4) fakt 
zawarcia umowy najmu pojazdu zastępczego; 5) fakt korzystania z przedmiotu najmu w okresie 
remontu pojazdu mechanicznego lub w okresie niezbędnym do zakupu innego pojazdu mecha-
nicznego; w przypadku stałego wykorzystywania pojazdu zastępczego i w różnych celach poza 
ciężarem dowodu znajdzie się konieczność dowodzenia przez poszkodowanego poszczególnych 
celów wykorzystywania pojazdu zastępczego; wystarczające będzie wykazanie faktu korzystania 
z tego pojazdu w okresie likwidacji szkody jako dowodu potwierdzającego brak warunków do 
przypisania poszkodowanemu naruszenia zasady współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zo-
bowiązania; 6) fakt spełnienia czynszu najmu i jego wysokość lub powstanie jego wymagalności.

W trakcie rozważań nad ciężarem dowodu na gruncie roszczenia o zwrot poniesionych kosz-
tów najmu pojazdu zastępczego nie można zapominać, iż ciężar dowodu nie ma charakteru 
jednokierunkowego. Ciężar ten nie zawsze będzie spoczywał na poszkodowanym. Dłużnik, który 
odmawia uczynienia zadość żądaniu wierzyciela, obowiązany jest udowodnić fakty wskazują-
ce na to, że żądającemu świadczenie nie przysługuje. Reguła dotycząca ciężaru dowodu nie 
może być rozumiana w ten sposób, że zawsze, bez względu na okoliczności sprawy, ciężar udo-
wodnienia określonych faktów spoczywa na poszkodowanym. Jeżeli poszkodowany udowodnił 
fakty przemawiające za zasadnością jego roszczenia, to na dłużniku – zakładzie ubezpieczeń 
– będzie spoczywał ciężar udowodnienia faktów uzasadniających nieuznanie roszczenia lub 
zmniejszenie wysokości żądanego świadczenia odszkodowawczego. Powyższe rozumienie cię-
żaru dowodu oznacza, że to na ubezpieczycielu będzie spoczywał ciężar udowodnienia faktów 
uzasadniających odmowę wypłaty świadczenia odszkodowawczego lub redukcję jego wysoko-
ści. Poszkodowany nie będzie miał obowiązku dowodzenia, że poniesione koszty były celowe 
i ekonomicznie uzasadnione, oraz poszukiwania za ubezpieczyciela dowodów wyłączających lub 
54 Tak. E. Kowalewski, J. Handschke, T. Szumlicz, Dekalog konkluzji wynikających z uchwały Sądu Najwyższego 
w sprawie pojazdu zastępczego [uchwała składu 7 sędziów z dnia 17.11.2011 r., III CZP 5/11], Wiadomości Ubez-
pieczeniowe, 2011, nr 4, s. 3–4.
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ograniczających jego odpowiedzialność. Odmowa lub redukcja wysokości świadczenia odszko-
dowawczego z tytułu poniesionych kosztów najmu nie może być jednak oparta na domniemaniu 
czy subiektywnym przekonaniu dłużnika o niecelowości i nieekonomiczności tych wydatków lub 
na odgórnie przyjętym modelu kwalifikowania roszczeń poszkodowanych wykorzystujących po-
jazdy mechaniczne do celów prywatnych jako niezasadne.

W pełni należy zgodzić się z oceną, iż Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale nie stwier-
dził, że poszkodowany nieprowadzący działalności gospodarczej, który dochodzi roszczeń 
odszkodowawczych od ubezpieczyciela sprawcy, jest konsumentem w rozumieniu art. 221 
k.c.55 Podkreślić jednak należy, iż Sąd Najwyższy nie potwierdził też kategorycznie, że poszko-
dowany konsumentem nie jest. Sąd Najwyższy wskazał jedynie na wstępie swoich rozważań 
na istniejące wątpliwości, czy poszkodowany może być uznany za konsumenta. Wyraźnie przy 
tym zaznaczył, że to w doktrynie prawa wyrażono negatywne zapatrywanie56, według którego 
osoba poszkodowana nie może zostać uznana za konsumenta, gdyż nie zawiera umowy ubez-
pieczenia, a skorzystanie przez nią z instytucji actio directa nie stanowi czynności prawnej. Sąd 
Najwyższy nie zajął własnego stanowiska, ponieważ Rzecznik Ubezpieczonych w uzasadnieniu 
wniosku o podjęcie przedmiotowej uchwały nie powołał się na jakieś szczególne uprawnienia 
poszkodowanego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, które 
miałyby wynikać z przysługującego mu statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. Poję-
cie konsumenta zostało użyte przez Rzecznika Ubezpieczonych dla określania niekomercyjnego 
celu wykorzystywania pojazdu zastępczego. W tym kontekście formułowane wnioski o bez-
prawności niektórych decyzji Prezesa UOKiK stwierdzających stosowanie praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów przy wykonaniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC po-
siadaczy pojazdów mechanicznych, oparte na założeniu, że skoro Sąd Najwyższy nie powiedział, 
że poszkodowany konsumentem jest, to takiego statusu na pewno nie posiada, należy uznać 
za przedwczesne57. Nie można jednak wykluczyć, iż w postępowaniach kasacyjnych od wyro-
ków Sądu Apelacyjnego w Warszawie, rozpoznającego apelacje od wyroków SOKiK w sprawie 
odwołań od decyzji Prezesa UOKiK, Sąd Najwyższy zajmie własne stanowisko w tej sprawie. 
Z punktu widzenia potrzeby zapewnienia przez Państwo skutecznej, instytucjonalnej ochrony 
zbiorowych praw konsumentów taka wypowiedź Sądu Najwyższego byłaby wysoce pożąda-
na. Określona ocena Sądu Najwyższego potwierdziłaby pełną zasadność wszczynanych przez 
Prezesa UOKiK postępowań wyjaśniających lub uzasadniałaby pilną reakcję ustawodawcy oraz 
stosowną zmianę przepisów kodeksu cywilnego, względnie przepisów ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów. 
55 Tak E. Kowalewski, J. Handschke, T. Szumlicz, op. cit., s. 3–4. 
56 Prawdopodobnie mając na uwadze artykuł D. Fuchsa i W.W. Mogilskiego, Poszkodowany w wypadku drogo-
wym w kontekście ubezpieczenia OC sprawcy na tle pojęcia konsumenta usługi ubezpieczeniowej, (w:) E. Kowa-
lewski (red.), Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, 
Tnoik, Toruń 2011, s. 127 i nast. Zwrócić trzeba jednak uwagę, że w piśmiennictwie prezentowane są także po-
glądy stwierdzające, że poszkodowany jest konsumentem. Por. J. Kryk, Ochrona konsumenta usług ubezpiecze-
niowych w prawie wspólnotowym – kierunki i instrumenty ochrony, Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy 
emerytalnych, 2006, nr 6, s. 31; M. Wichtowski, Wybrane aspekty praktycznej ochrony konsumenta w świetle 
Systemu Zielonej Karty oraz Czwartej i Piątej Dyrektywy Komunikacyjnej, Prawo Asekuracyjne, 2007, nr 3, s. 55 
i nast.; M. Samson, Ochrona konsumenta w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2010, nr 3, s. 25–26.
57 Por. decyzja Prezesa UOKiK nr DDK 3/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. oraz decyzje nr RPZ 30/2011 i nr RPZ 
31/2011 z dnia 18 listopada 2011 r., które opublikowane zostały na stronie www.uokik.gov.pl. Wskazane decyzje 
zostały zaskarżone do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaś w chwili opracowania niniejszego artykułu 
SOKiK nie wydał jeszcze wyroków w przedmiocie ich legalności i zasadności.
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Krytycznie należy podejść do prób pełnej legitymizacji, opracowanych przez Polską Izbę 
Ubezpieczeń i zaakceptowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego58 w postaci tzw. wy-
tycznych pt. „Zasady wynajmu pojazdu zastępczego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych” – w oparciu o treść uchwały Sądu Najwyższego, podob-
nie wykazywania ich pełnej zgodności z treścią omawianego rozstrzygnięcia i dotychczasowym 
orzecznictwem Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy nie odniósł się w sposób szczególny do treści 
tzw. wytycznych i ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Nie oceniał 
również, czy tzw. wytyczne stanowią akt nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego w rozumieniu 
art. 209 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, nie oceniał legalności ich opracowania oraz 
wydania. Przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego było rozstrzygnięcie rozbieżności w wykład-
ni prawa, istniejących w orzecznictwie sądów powszechnych, i określenie podstaw oraz granic 
odpowiedzialności za szkodę z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu przez osoby fizyczne 
nieprowadzące działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały wyraźnie jed-
nak podkreślił, że treść tzw. wytycznych potwierdza wskazane przez Rzecznika Ubezpieczonych 
– co do zasady – uzależnianie refundacji wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego 
od niemożności dogodnego wykorzystania przez poszkodowanego nieprzedsiębiorcę ogólno-
dostępnych środków transportu. Jednocześnie, co powyżej zostało wskazane, Sąd Najwyższy 
zajął stanowisko, iż zasadność roszczenia poszkodowanego nie jest determinowana faktem 
funkcjonowania w miejscu poszkodowanego komunikacji publicznej. Jeden z głównych filarów 
tzw. wytycznych, określający przesłanki zasadności roszczenia osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej, został zatem wyraźnie zakwestionowany. 

Prawdą jest, że Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały wskazał, że tzw. wytyczne, co do za-
sady, przyznawały uprawnienie do refundacji. Jednakże ich ujęcie, tj. uzależnianie zasadności 
roszczenia uprawnionego od uprzedniej niemożności skorzystania z komunikacji publicznej, po-
wodowało od strony praktycznej, że roszczenie osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej było prawem podmiotowym o charakterze szczególnym i nadzwyczajnym. Zasad-
nie można przy tym twierdzić, że niektóre inne postanowienia tzw. wytycznych, które dotyczą 
refundowanego czasu najmu, pozostają w opozycji do dyrektyw Sądu Najwyższego wyrażonych 
w dotychczasowym orzecznictwie. Nadto, wytyczne nie odnoszą się również do wielu istotnych 
zagadnień, np. czasu najmu pojazdu zastępczego w przypadku kosztorysowego rozliczenia szko-
dy w pojeździe, czasu najmu pojazdu zastępczego w przypadku zmiany w toku likwidacji szkody 
kwalifikacji rodzaju szkody z całkowitej na szkodę częściową, wpływu opóźnienia ubezpieczy-
ciela w spełnieniu świadczenia odszkodowawczego za szkodę w pojeździe na poniesione koszty 
najmu pojazdu zastępczego, etc.

Zwrócić trzeba uwagę, że szczególnie krytycznie do procesu aprobowania tzw. wytycznych PIU 
w sprawie najmu pojazdu zastępczego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podszedł Pre-
zes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W uzasadnieniu decyzji nr RPZ 30/2011 z dnia 
18 listopada 2011 r. Prezes UOKiK wskazał, że nawet gdyby można było mówić o jakiekolwiek 
aprobacie ze strony UKNF (jednak nie Komisji Nadzoru Finansowego jako organu nadzoru) dla 
tzw. wytycznych opracowanych przez PIU, to aprobata ta nie została wyrażona w jakiejkolwiek 
procedurze przewidzianej przepisami obowiązującego prawa i miała charakter nieformalny59. 
Zarówno rekomendacja KNF z dnia 1 grudnia 2009 r., jak i późniejsze pisma UKNF nie zawiera-
ły także powołania podstawy prawnej do prowadzonych „negocjacji” z PIU. W korespondencji 
58 Jednak nie przez Komisję Nadzoru Finansowego – organ nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową w Pol-
sce.
59 Por. www.uokik.gov.pl/download.php?plik=10931.
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skierowanej do Prezesa UOKiK, UKNF (pismem z dnia 24 sierpnia 2010 r.) podniósł jedynie, iż 
działania PIU spotkały się z aprobatą tego urzędu, bowiem zmierzały do implementacji reko-
mendacji z dnia 1 grudnia 2009 r. W świetle stanowiska Prezesa UOKiK korespondencja ta nie 
stanowiła dowodu czy potwierdzenia co do realizacji szczególnych kompetencji przyznanych 
KNF i nie zawierała powołania określonej podstawy prawnej do takiego działania. Nie zawierała 
szczegółowych wyjaśnień co do akceptacji nowych zasad opracowanych przez PIU, których treść 
nie stanowiła pełnej realizacji rekomendacji KNF z dnia 1 grudnia 2009 r., wprost zawierającej 
stwierdzenie, iż koszt najmu samochodu zastępczego należy traktować w każdym przypadku 
jako szkodę majątkową i niezależnie od konkretnej sytuacji poszkodowanego. Prezes UOKiK 
zakwestionował więc uznawanie tzw. wytycznych jako wynik prerogatywy Komisji Nadzoru Fi-
nansowego, opartej o treść art. 209 ustawy o działalności ubezpieczeniowej60.

Również Rzecznik Ubezpieczonych w uzasadnieniu wniosku o podjęcie przez Sąd Najwyż-
szy uchwały wskazał, że tzw. wytyczne nie mają żadnego waloru normatywnego, gdyż zasady 
odpowiedzialności za szkodę uregulowane są przez bezwzględnie obowiązujące przepisy kodek-
su cywilnego. Natomiast wykształcenie się na ich podstawie określonej praktyki rynkowej, tj. 
uzależnianie zasadności roszczenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 
o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego od niemożności skorzystania z ko-
munikacji publicznej, wzbudziło poważne obawy Rzecznika Ubezpieczonych, że w większości 
przypadków roszczenia tych osób na etapie przedsądowym będą przez zakłady ubezpieczeń 
oddalane i w konsekwencji ciężar naprawienia szkody zostanie przeniesiony wyłącznie na po-
szkodowanego. Natomiast po wydaniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. na 
łamach literatury specjalistycznej poświęconej problematyce ubezpieczeń gospodarczych lub 
w środkach masowego przekazu pojawiły się głosy, że tezy uchwały Sądu Najwyższego jedno-
znacznie negują zasadność tzw. wytycznych PIU, co powinno skłaniać samorząd ubezpieczycieli 
do przygotowania nowego stanowiska61, oraz że wytyczne uległy przynajmniej częściowej dez-
aktualizacji62.

Na zakończenie wskazać należy, iż w treści uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego nie można 
również zdiagnozować wypowiedzi, według której SN wskazał, że tzw. wytyczne, co do zasady, 
potwierdzają stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie dostępności i dogodności wy-
korzystywania środków transportu (komunikacji publicznej). Pomijając niezrozumiałość celu 
przypisania Sądowi Najwyższemu takiej tezy, podkreślić należy, że w uzasadnieniu uchwały ta-
kiej wypowiedzi po prostu nie ma63. 

Podsumowanie
Analiza uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. prowadzi do 

wniosku, że w sytuacji niemożności odtworzenia możliwości korzystania z rzeczy przy pomocy 
innego, wolnego pojazdu mechanicznego znajdującego się w mieniu poszkodowanego i nadają-

60 Podkreślić należy, że również treść komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanego 
w dniu 21 września 2010 r. nie wskazuje, że tzw. wytyczne są wynikiem prerogatywy Komisji Nadzoru Finan-
sowego i wydane zostały na podstawie art. 209 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Por. www.knf.gov.pl/
Images/KNF_PIU_pojazd_zastepczy_tcm75-23922.pdf.
61 Tak B. Krupa, Pojazd zastępczy i ekonomicznie uzasadniony, Dziennik Ubezpieczeniowy z 18 listopada 2011.
62 Tak. M. Kotulski, J. Nawracała, op. cit., s. 31.
63 Odmiennie E. Kowalewski, J. Handschke, T. Szumlicz, którzy przedstawili pogląd, wedle którego w uzasadnie-
niu uchwały podniesiono, iż tzw. wytyczne, co do zasady, potwierdzają stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych 
w zakresie dostępności i dogodności wykorzystywania środków transportu (komunikacji zbiorowej). Por. E. Ko-
walewski, J. Handschke, T. Szumlicz, op. cit., s. 6.
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cego się do wykorzystania, wydatkiem celowym i ekonomicznie uzasadnionym jest koszt najmu 
pojazdu zastępczego o zasadniczo podobnej klasie do uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu 
mechanicznego, jeśli stawki czynszu najmu odpowiadają stawkom obowiązującym na lokal-
nym rynku, a poszkodowany korzystał w czasie remontu pojazdu mechanicznego lub w okresie 
niezbędnym do zakupu innego pojazdu z przedmiotu najmu do realizacji czynności życia codzien-
nego. Zasadność roszczenia uprawnionego nie jest determinowana koniecznością skorzystania 
z komunikacji publicznej w pierwszej kolejności jako podstawowego sposobu odtworzenia moż-
liwości korzystania z uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy. Pojęcie „wydatki celowe i ekonomicznie 
uzasadnione” to desygnaty normatywnej adekwatności przyczynowej z uwzględnieniem zasa-
dy współdziałania wierzyciela z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania. W tych granicach 
nieodzowne jest naprawienie szkody wyrażającej się w poniesionych kosztach na odtworzenie 
możliwości korzystania z uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu mechanicznego. Okres uza-
sadnionego najmu obejmuje czas remontu uszkodzonego pojazdu (przy szkodzie częściowej) 
lub okres niezbędny do nabycia innego pojazdu mechanicznego (przy szkodzie całkowitej). Od-
szkodowanie odpowiadać powinno poniesionym wydatkom na najem pojazdu zastępczego, 
pomniejszonym o zaoszczędzone koszty eksploatacji. Refundacji podlegają koszty poniesione 
przez poszkodowanego, tj. faktycznie zapłacone lub takie, co do których powstał stan wyma-
galności. Odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego nie jest 
uwarunkowane tytułem własności do rzeczy. Uprawnionym do świadczenia odszkodowawczego 
z powyższego tytułu może być właściciel pojazdu lub jego posiadacz legitymujący się tytułem 
prawnym do władania rzeczą, który utracił możliwość korzystania z rzeczy wskutek czynu nie-
dozwolonego. Odmowa lub redukcja wysokości świadczenia odszkodowawczego możliwa jest 
w warunkach przypisania poszkodowanemu naruszenia zasady współdziałania wierzyciela 
z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania. Ubezpieczyciel może ponosić odpowiedzialność za 
poniesione koszty najmu również w razie zwłoki w spełnieniu świadczenia ubezpieczeniowego 
za szkodę w pojeździe. 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. jest rozstrzygnięciem problemu podsta-
wy i zakresu odpowiedzialności cywilnej lub gwarancyjnej za uszczerbek w postaci poniesionych 
kosztów najmu pojazdu zastępczego przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodar-
czej. Potwierdza jednocześnie, że brak szczególnych, nadzwyczajnych ograniczeń dla roszczeń 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej; pozostają te, które wynikają z za-
sad odpowiedzialności cywilnej za szkodę. Nie ma podstaw do gradacji podstawy i zakresu 
roszczenia w zależności od statusu poszkodowanego lub celu wykorzystywania pojazdu mecha-
nicznego. Zagadnienia określenia czasu najmu, stawki czynszu najmu, pomniejszania wysokości 
należnego odszkodowania o kwotę zaoszczędzonych wydatków na eksploatację uszkodzonego 
lub zniszczonego pojazdu mechanicznego pozostawione zostały indywidualnej ocenie przy za-
stosowaniu dyrektyw płynących z dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawie 
najmu pojazdu zastępczego. Za uprawniony można uznać wniosek, że uchwała Sądu Najwyższe-
go z dnia 17 listopada 2011 r. zwiększy skuteczność roszczeń poszkodowanych dochodzących od 
ubezpieczyciela zwrotu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego. Roszczenie o zwrot 
poniesionych kosztów najmu przez osoby wykorzystujące pojazdy mechaniczne do celów pry-
watnych, traktowane przez niektórych w kategoriach wyjątkowości i nadzwyczajności, stało się 
roszczeniem powszechnym. Jeżeli bowiem poszkodowany, który utracił możliwość korzystania 
z samochodu wskutek jego zniszczenia lub uszkodzenia, nie posiadając innego wolnego pojaz-
du mechanicznego, wynajął pojazd mechaniczny o zasadniczo podobnej klasie, według stawek 
czynszu najmu obowiązujących na lokalnym rynku i korzystał z przedmiotu najmu w okresie 
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naprawy uszkodzonego pojazdu lub do czasu zakupu innego pojazdu mechanicznego, to takie 
koszty można kwalifikować jako koszty celowe oraz ekonomicznie uzasadnione i mieszczące się 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody lub odpowiedzialności gwarancyjnej jego 
ubezpieczyciela. 

Uchwała Sądu Najwyższego doprowadzi niewątpliwie do ujednolicenia orzecznictwa sądów 
powszechnych w analogicznych sprawach, co przełoży się na pewność obrotu prawnego. Bę-
dzie też wykorzystywana w postępowaniach sądowych do oceny roszczeń o zwrot poniesionych 
kosztów najmu innych dóbr zastępczych w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy czynem 
niedozwolonym. Czas pokaże, jak uchwała ta będzie interpretowana przez sądy powszechne, 
które orzekać będą w sprawach o zapłatę odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naj-
mu pojazdu zastępczego. W przyszłości można zastanowić się nad potrzebą przeprowadzenia 
kwerendy orzecznictwa sądów powszechnych oraz dokonania analizy wpływu uchwały na sku-
teczność roszczeń poszkodowanych i sam proces orzekania. 

Uchwała Sądu Najwyższego spowoduje konieczność zmodyfikowania aktualnych praktyk 
rynkowych, aby stały się one zgodne z prawem, i poprawi terminowość likwidacji szkód komu-
nikacyjnych. Poglądy niektórych przedstawicieli środowiska naukowego, ciążące ku negacji lub 
istotnemu ograniczeniu roszczeń osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 
nie będą już mogły służyć za wystarczające uzasadnienie dla odmowy refundacji kosztów najmu 
pojazdu zastępczego na etapie przedsądowym. Nie można wykluczyć, iż zakłady ubezpieczeń 
rozpoczną współpracę z podmiotami świadczącymi usługi najmu pojazdu zastępczego, wzorem 
istniejących sieci współpracujących zakładów naprawczych, co w konsekwencji zwiększy konku-
rencyjność na rynku najmu pojazdu i doprowadzi do zmniejszenia cen za usługi tego rodzaju. 

Mgr Paweł Wawszczak, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 12(1/2012) 157

Summary of the ar� cle

Issues concerning rental of a courtesy car before and after the judgment 
of the Polish Supreme Court dated November, 17 2011

The following article is an analysis of the judgment of the Supreme Court dated November 
17, 2012 which refers to the basis and the scope of liability of the insurer with regards to the 
compulsory third party liability insurance of the owners of vehicles. The case pertains to all co-
sts borne by the aggrieved party (natural person conducting non–business activity) connected 
with renting courtesy car and impact of this judgement on the satisfaction of claims of the ag-
grieved parties, homogeneity of jurisdiction of Polish courts and currently accepted models of 
liquidation procedures.

The author enriches his description in the presentation of former ideas and judgments of the 
Supreme Court and regional and district courts in this matter, as well as practices applied by the 
insurance companies. 

The analysis and justification of the judgment of the Supreme Court dated 17 November 2012 
(III CZP 05/11) leads to the conclusion that in the situation when it is impossible to use another 
vehicle owned by the aggrieved party, from the economic point of view it seems well–founded 
to rent a courtesy car, similar to the damaged one, providing the renting rates are similar to 
these valid at the local market, and that the courtesy car is used for normal life activities. Legiti-
macy of this claim shall not be determined by the possibility of usage of public transport that is 
deemed to be a basic method of compensation.

“Purposeful and economically justified expenses” are considered to be normative referents of 
casual adequacy taking into account rules of proper cooperation between creditor and debtor. 
In that scope it is necessary to compensate costs, that were borne to retrieve the possibility to 
use the damaged car normally. Compensation paid should be equal to the cost of renting the 
courtesy car reduced by saved costs of exploitation of the damaged vehicle. All the costs borne 
by the aggrieved party should be remunerated. The rejection or a reduction of the amount of 
compensation shall be legitimate only if the aggrieved party violates the principles of coopera-
tion between creditor and debtor. 

The period in which renting a car is justified should account for the time in which a car is in 
a repair (partial damage) or a time necessary to purchase another vehicle (total loss).

Judgment of the Supreme Court dated 17 November 2011, will probably increase the effec-
tiveness of the claim satisfaction of aggrieved parties conducting non–business activity. It will 
contribute to the homogeneity of Polish courts’ jurisdiction, introduce the necessity to modify 
the current market practices that so far excluded or substantially reduced the refund of renting 
costs borne by natural persons conducting non–business activity.
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2. Polemiki i propozycje
Ryszard Zelwiański

O potrzebie powszechnego ubezpieczenia budynków od ognia
i innych zdarzeń losowych – wybrane problemy

Uwagi wstępne
Kolejny już rok środki masowego przekazu prześcigają się w prezentowaniu agresywnych 

reklam poszczególnych firm ubezpieczeniowych, prowadzących bój o klientów, którzy mają 
obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC). Słyszymy w rekla-
mach, że dana „firma pobiera najniższe składki” za to ubezpieczenie, a więc pozwala klientowi 
zaoszczędzić pieniądze, oraz że „najsprawniej likwiduje szkody”. W tej wojnie reklamowej cho-
dzi o to, by klient – na którym ciąży ustawowy obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych1 – wybrał wskazany zakład ubezpieczeń, a nadto doku-
pił dodatkowe ubezpieczenia, zwykle w pakiecie OC/NW/AC/assistance. Wiązanie ubezpieczeń 
obowiązkowych z dobrowolnymi jest bardzo intratne z punktu widzenia ubezpieczycieli, gdy 
zważy się, że w kraju mamy zarejestrowanych około 16 mln pojazdów mechanicznych.

Zapewnianie w reklamach o rzekomo „najlepszych warunkach likwidacji szkód” z reguły do-
tyczy tylko procesu likwidacji szkody w pojeździe ubezpieczającego (AC) bądź wypłaty kwot, 
ściśle określonych w umowie ubezpieczenia NW, z tytułu odniesionych obrażeń. Natomiast 
wypełnienie obowiązku wypłaty należnego, pełnego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody to odrębny i bardziej skomplikowany proces, prze-
radzający się często w ostrą walkę zakładu ubezpieczeń z bezpośrednio poszkodowanymi oraz 
ich rodzinami (ze swojej strony sprawcy szkody czynią wszystko, by nie zostali uznani winnymi 
i nie utracili w związku z tym możliwości korzystania z ulgi w składce ubezpieczeniowej). 

Opisane wyżej reklamy stanowią zdecydowaną większość działalności reklamowej zakładów 
ubezpieczeń.

1. Społeczna rola ubezpieczeń budynków od ognia i innych zdarzeń losowych
Oczywiście środki masowego przekazu podają w reklamach takie treści, jakie zleca im re-

klamodawca, czyli zakład ubezpieczeń. Budzi jednak zdziwienie, jeśli weźmie się pod uwagę 

1 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).
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funkcje społeczne, jakie powinny spełniać umowy ubezpieczenia, że kosztujące krocie reklamy 
zakładów ubezpieczeń nie propagują innych – nie mniej istotnych dla bezpieczeństwa obywate-
li, ubezpieczeń, mogących stać się jedynym ratunkiem w sytuacji zaistnienia zdarzeń losowych 
niszczących podstawowe mienie, czyli domy mieszkalne oraz ich wyposażenie, tj. ubezpieczeń 
na wypadek szkód spowodowanych anomaliami klimatycznymi, kiedy wiatry o sile huraganu 
zrywają dachy, obalają ściany, przewracają drzewa i słupy trakcji elektrycznej, a ulewne deszcze 
doprowadzają do powodzi. W okresie koniecznych ograniczeń wydatków z funduszy budże-
towych – tak centralnych, jak i samorządowych – podejmowanie przez zakłady ubezpieczeń 
działań propagujących zawieranie umów ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń lo-
sowych (nazwy o.w.u. w konkretnych zakładach ubezpieczeń są różne2) – stają się szczególnie 
pożądane. Tego rodzaju ubezpieczenia mogą stać się dla całych rodzin jedynym ratunkiem, 
gdy dochodzi do klęsk żywiołowych. W związku z cięciami budżetowymi, będącymi wynikiem 
aktualnej sytuacji finansowej krajów Unii Europejskiej, może zaistnieć konieczność redukcji 
nadzwyczajnych środków przeznaczonych na pomoc poszkodowanym (co wynika m.in. z aktu-
alnego budżetu państwa)3. Potrzebny jest stały przekaz medialny, że każdy powinien poczuwać 
się do obowiązku zadbania o własne bezpieczeństwo materialne. A to właśnie daje wykupiona 
polisa ubezpieczeniowa. 

Zakłady ubezpieczeń powinny – niegdyś uważano to za ich „obywatelski i zawodowy obo-
wiązek” – wspomagać swoimi działaniami propagującymi wartości ubezpieczeniowe proces 
przełamywania wyłącznie roszczeniowych postaw poszkodowanych, przekonanych o tym, że 
to na rządzie i samorządach ciąży obowiązek finansowania odbudowy zniszczonych domów, 
względnie przydzielania mieszkań zastępczych (i to o odpowiednim standardzie), a brak własnej 
przezorności na roszczenie takie nie powinien mieć wpływu.

Nie bez znaczenia jest fakt, że aktualne stawki ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych 
są – w stosunku do dochodów przeciętnego mieszkańca kraju – zbyt wysokie. Ponieważ zdarze-
nia losowe, o których mowa, dotykają nie wszystkich, a wybrane osoby, wielu wierzy, iż uda im 
się uniknąć szkód związanych z tymi zdarzeniami. 

Aktualnie obowiązek ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych dotyczy 
tylko zabudowań wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK wśród wymienio-
nych ubezpieczeń obowiązkowych znalazło się „ubezpieczenie budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych”, zwane dalej „ubezpieczeniem bu-
dynków rolniczych”. Jakie budynki zostały objęte tym ubezpieczeniem, określa art. 2 ust. 2 tejże 
ustawy. Zgodnie z treścią art. 67 wspomnianej ustawy odszkodowanie przysługuje za szkody 
spowodowane przez: ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, intensywne 
opady śniegu, piorun, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawinę, a także upadek statku 
powietrznego. Ustawodawca definiuje poszczególne zdarzenia, wskazuje także, jakie czynniki 
mają być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości szkody (art. 69–74 ustawy). Ustawowej 
ochrony nie posiadają budynki nierolnicze (nawet usytuowane w tej samej wsi), czy znajdujące 
się w osadach, miasteczkach, a także w miastach. Przekształcenia zachodzące w polskich wsiach 

2 Przykładowo: „Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus”, „Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i do-
mów jednorodzinnych” STU Ergo Hestia S.A., „Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych” STU Ergo Hestia S.A., „Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem” TUiR Allianz 
Polska S.A. i inne.
3 Por. np. M. Bojanowski, A. Popiołek, Resort finansów oszczędza na zasiłkach dla najuboższych, Gazeta Prawna, 
7 grudnia 2012.
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i osadach nie dają podstaw do utrzymywania takiego podziału, a zakłady ubezpieczeń nie wystę-
pują z propozycjami legislacyjnymi.

Jeśli dokonamy porównania poziomu aktywności zakładów ubezpieczeń w reklamowaniu 
swoich usług ubezpieczeniowych z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych (OC/NW/AC/assi-
stance) ze sprzedażą, nie mniej istotnych dla obywateli, ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń 
losowych, dostrzeżemy, że także pobór składek za ubezpieczenia obowiązkowe jest przeprowa-
dzany mało skutecznie.

Umowy ubezpieczenia obowiązkowego przynoszą zakładom ubezpieczeń, rok w rok, strumie-
nie składek z prawie 30 zasadniczych ubezpieczeń obowiązkowych oraz licznych, rozmaitych 
ubezpieczeń OC branżowych; o dopełnienie obowiązku zawarcia umowy i odprowadzenia 
składki dbają nie tylko ubezpieczyciele, lecz także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na-
kładający kary za niedopełnienie obowiązku oraz prowadzący egzekucje należności4. Gdy chodzi 
o dopilnowanie zawarcia umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, funk-
cje kontrolne spełniają Policja oraz straż miejska. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych jest także w wielu przypadkach warunkiem wykonywania zawodu. 
Natomiast gdy chodzi o nadzór samorządów terytorialnych nad obowiązkiem zawarcia umowy 
ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych, to jest on zawsze mało skuteczny, 
a opór rolników przed zawieraniem umów i odprowadzaniem składki dość powszechny.

Skoncentrowanie reklamodawców, czyli ubezpieczycieli, na zachęceniu posiadaczy pojazdów 
mechanicznych do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, najchęt-
niej w pakiecie OC/NW/AC/assistance, w konkretnym zakładzie ubezpieczeń i za „najniższą 
cenę”, wabienie klienta różnymi bonusami pozwala sądzić, że ta twarda, niewątpliwie kosz-
towna walka reklamowa o klienta – w sytuacji gdy w Polsce wskaźniki wypadkowości w ruchu 
drogowym są jedne z najwyższych w Europie – jest dla zakładów ubezpieczeń najważniejsza. 
Tym samym zalety innych rodzajów ubezpieczeń zostają przez taką, prowadzoną agresywnie, 
kampanię reklamową niejako przyćmione (nie dotyczy to ubezpieczeń na życie). Projektujący 
kampanie reklamowe wychwalające ochronę, jaką zawarte umowy ubezpieczeń dają sprawcom 
wypadków drogowych, niezawierające żadnych elementów edukacyjnych, zdają się zapominać, 
że wprowadzenie obowiązkowych (wcześniej ustawowych) ubezpieczeń miało na celu przede 
wszystkim zapewnienie odpowiednich świadczeń osobom poszkodowanym i ich rodzinom. 
Tymczasem w toku postępowania odszkodowawczego poszkodowani i uprawnieni do świad-
czeń są nazbyt często traktowani jako wrogowie zakładu ubezpieczeń lub wręcz uznawani są za 
naciągaczy, gdy domagają się wypłacenia pełnego i godziwego odszkodowania za wyrządzoną 
szkodę, a także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 444–447 k.c.)5.

W niczym nie negując społecznego znaczenia obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialno-
ści cywilnej, nie należy jednocześnie zapominać, że część z nich, w szczególności ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej sprawców wypadków drogowych, stanowi – jak pisał W. Warkałło 
– swoistego rodzaju deetyzację odpowiedzialności cywilnej, zmniejszającą funkcję prewencyjną 
(bodziec materialny odpowiedzialności sprawcy za wyrządzoną szkodę)6. Suma zbieranych skła-

4 Por. rozdział 7 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. 
5 Por. R. Zelwiański, Ubezpieczenia komunikacyjne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1979. Tamże praktycz-
ne wskazówki dla poszkodowanych i opis roszczeń, z jakimi mają prawo występować wobec zakładu ubezpie-
czeń ubezpieczającego odpowiedzialność cywilną.
6 Por. W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza: funkcje, rodzaje, granice, PWN, Warszawa 1972,
s. 32–34. Por. również A. Wąsiewicz, Ubezpieczenia samochodowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, War-
szawa 1984, s. 22 i nast.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 12(1/2012) 161

dek z ubezpieczeń obowiązkowych powinna pozwalać na stanowienie taryf o umiarkowanych 
wysokościach opłat7.

O innych rodzajach ubezpieczeń oferowanych przez zakłady ubezpieczeń – pomijam tu ubez-
pieczenia na życie – przekonywujących reklam i szczegółowych informacji w środkach masowego 
przekazu znajdujemy niewiele. W zasadzie są to drobiazgi wskazujące np. na korzyści płynące 
z ubezpieczenia mieszkania w sytuacji zalania czy pożaru, ewentualnie suchy artykuł informacyj-
ny wyjaśniający, jak się ubezpieczyć8.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych jest niewątpliwie ubezpieczeniem trudnym 
w prowadzeniu, na co wskazują choćby opracowane przez poszczególne zakłady ubezpieczeń 
bardzo szczegółowe ogólne warunki ubezpieczenia. Trudnym, bo wymagającym – tak jak w obo-
wiązkowych ubezpieczeniach budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (por. 
przepisy rozdziału 4 przywołanej ustawy) – ustalania m.in. wartości budynków. Złożony staje się 
także proces ustalania wysokości odszkodowania za szkody w substancji budynku, gdy należy 
brać pod uwagę wieloletnie zużycie (ale i aktualną przydatność przed szkodą), brak remontów 
i wiele innych czynników.

Trudności nie mogą jednak hamować potrzeby upowszechniania tego rodzaju ubezpieczenia, 
choćby te nie były „odpowiednio” rentowne. Wszystko zależy od tego, jaką rolę w życiu spo-
łecznym mają odgrywać zakłady (towarzystwa) ubezpieczeń. Czy mają to być spółki akcyjne, dla 
których – często jedynym – celem bywa wypracowanie maksymalnego zysku dla akcjonariuszy? 
Czy może celem ich działalności ma być także tworzenie wartości istotnych dla społeczeństwa 
m.in. przez propagowanie i zawieranie umów niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa 
ubezpieczonych, za możliwą do przyjęcia dla ubezpieczających się stawkę, umów mających na 
celu ochronę społeczności przed skutkami zdarzeń losowych, np. wywołanych siłami przyrody, 
oraz dających możliwość odbudowania zaistniałych zniszczeń?

Oczywiście ubezpieczyciele są podmiotami gospodarczymi i niezależnie od tego, czy działają 
dla zysku (spółki akcyjne), czy w celach samopomocy (towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) 
realizują zawsze cele biznesowe, które osiągają w określonych warunkach rynkowych. Wartość 
– w przypadku ubezpieczenia kapitałowego – wypracowana przez ubezpieczyciela to nadwyżka, 
która musi zapewnić przychody nie niższe niż możliwe przy innym wykorzystaniu kapitału (np. 
z obligacji czy dochodów z innych inwestycji), ale też nie gorsze niż standardowy wzrost wartości 
przedsiębiorstwa.

Członkowie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych nie otrzymują istotnych dywidend z zysku, 
oczekują natomiast rzetelnej ochrony ubezpieczeniowej oraz możliwie niskich cen tej ochro-
ny9. Wypracowana przez ubezpieczyciela nadwyżka strumienia wpłat nad strumieniem wypłat 
niewątpliwie musi być zawsze na tyle duża, aby wystarczała na takie zasilenie majątku towarzy-
stwa, by możliwe było rzetelne wyrównywanie wypłat dokonywanych przez ubezpieczającego 
i utrzymywanie firmy.

7 O teorii ryzyka m.in. E. Kowalewski, Wprowadzenie do teorii ryzyka ubezpieczeniowego, (w:) A. Wąsiewicz 
(red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.
8 Por. przykładowo: Komentarze ekspertów ubezpieczeniowych (Przemysław Makaro – Warta, Kamil Lewnau – 
Hestia, Monika Onikijuk – Avila, Magdalena Kowalska – Allianz), Gazeta Wyborcza, 12 października 2011; Polisa 
z prezentem, czyli nowa odsłona boju o klienta, Gazeta Wyborcza, 4 listopada 2011; Jak dobrze się ubezpieczyć, 
Gazeta Wyborcza, 18 listopada 2011.
9 Por. Biznesowe cele i warunki ich realizacji w przedsiębiorstwie ubezpieczyciela, (w:) J. Handschke, J. Monkie-
wicz (red.), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2010, s. 149 i nast.; Interes ubezpieczenio-
wy, tamże, s. 51 i nast.
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Ubezpieczyciel musi się jednak także liczyć z finansowymi możliwościami społeczeństwa, 
w którym przyszło mu prowadzić działalność. Dlatego im liczniej zawierane są umowy ubezpie-
czenia konkretnego rodzaju, tym bardziej do przyjęcia staje się niższa składka, a więc taka, jaką 
ubezpieczający jest w stanie zaakceptować. Jeśli ubezpieczyciel oferuje konkretny typ polis 
ubezpieczeniowych, to ma obowiązek dbać o upowszechnianie danego rodzaju ubezpiecze-
nia.

Problem upowszechnienia ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych staje się coraz 
bardziej aktualny. Narastające zmiany klimatyczne (jako źródło ryzyka) wymuszają potrzebę 
rozważenia, jak upowszechnić to istotne ubezpieczenie nieruchomości od szkód powstałych 
wskutek ognia i innych zdarzeń losowych (tj. ognia, uderzenia piorunu, uderzeń fal morskich na 
tereny przymorskie, powodzi, huraganu, zalania – w tym zalania w skutek niewydolności kana-
lizacji przy wystąpieniu deszczu nawalnego, osuwania się oraz zapadania ziemi, upadku drzew, 
słupów, masztów oraz trzęsienia ziemi). Uczestnicy obrad Panelu Klimatycznego, zorganizowa-
nego w ubiegłym roku przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), uznali w swoim 
raporcie (mimo rozbieżności ocen) za najbardziej prawdopodobne, że ocieplenie klimatu będzie 
skutkować okresami intensywnych deszczy oraz występowaniem innych ekstremalnych zjawisk 
pogodowych (takich jak: burze, wiatry o sile huraganów, uderzenia wysokich fal morskich, trąby 
powietrzne łamiące drzewostan czy niszczące zabudowania mieszkalne i gospodarcze, a także 
– z tym związane – wylewy wód ze zbiorników naturalnych i sztucznych w konsekwencji pod-
noszące poziom wód gruntowych i prowadzące do podtopień zabudowań w miastach oraz 
wylewów niewydolnych systemów kanalizacyjnych).

Ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych są niepopularne wśród miesz-
kańców małych i średniej wielkości miejscowości, albowiem wymagają wysokiej (jak na 
możliwości finansowe wielu mieszkańców) opłaty. Ponadto wiele osób ma nadzieję, że ewen-
tualne skutki przyszłych zdarzeń nie dotkną ich osobiście. Dodatkowo wśród poszkodowanych 
przeważają postawy roszczeniowe wobec samorządów i budżetu Państwa. O mocy przekonania, 
że to Państwo powinno przyjąć na siebie – w każdym przypadku – ciężar odbudowy zniszczonego 
mienia, przekonał się już jeden z premierów rządu, gdy wytknął poszkodowanym, że „należało 
się ubezpieczyć”. Ogólne warunki ubezpieczeń domów czy substancji mieszkań, opracowane 
i proponowane przez ubezpieczycieli, są dla ubezpieczającego – w porównaniu do warunków 
obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, za-
wartych w ustawie regulującej ubezpieczenia obowiązkowe10 – mniej korzystne, jednocześnie 
potężnie obudowywane różnymi ograniczeniami i wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczy-
ciela. Są przy tym niełatwe do zrozumienia dla przeciętnego odbiorcy. Ograniczenia i wyłączenia 
odpowiedzialności są skonstruowane wielopoziomowo, dlatego stają się mało wiarygodne. Nie 
sprzyja to upowszechnieniu tego istotnego ubezpieczenia. To wszystko, przy bierności reklamo-
wej zakładów ubezpieczeń, powoduje, że wielu posiadaczy nieruchomości, zainteresowanych 
ochroną swojej własności, wstrzymuje się z zawarciem umowy. Jednocześnie zdarzają się odmo-
wy ze strony zakładów ubezpieczeń dotyczące zawarcia takiego ubezpieczenia, w szczególności 
obejmującego szkody powodziowe, mimo że nieruchomość została zbudowana zgodnie z ze-
zwoleniem budowlanym. Zakłady ubezpieczeń powołują się na treść art. 82 ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. – Prawo wodne – o „obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią” – mimo że 
ten przepis w dotychczasowym brzmieniu aktualnie nie obowiązuje11. Za takie tereny nie można 
10 Por. przepisy rozdziału 3 Ubezpieczenia OC rolników w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK 
(art. 44–77) oraz o.w.u. zakładów ubezpieczeń.
11  Dz. U. z 2001 r., Nr 32, poz. 159.
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dowolnie uznawać obszaru, na którym znajduje się nieruchomość, tylko dlatego że jest położo-
na w pobliżu strumienia, rzeczki czy kanału melioracyjnego.

Zdarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich kilku latach, wskazują na częstsze występowanie 
gwałtownych wichrów połączonych z opadami deszczu i silnymi wyładowaniami atmosferyczny-
mi – są to zjawiska wyrządzające znaczne szkody. W sytuacji przymusowego obniżania środków 
wydatkowanych z budżetu Państwa oraz budżetów samorządów, środki rezerwowane dotąd 
z przeznaczeniem na ewentualną pomoc poszkodowanym muszą być z konieczności zmniejszo-
ne. Wskazują na to uchwalone budżety.

2. Propozycje de lege ferenda
Być może w aktualnej sytuacji należałoby rozważyć dalej idące rozwiązania. Dla przypomnienia: 

w poprzednim systemie ustrojowym w dniu 28 marca 1952 r. przyjęta została ustawa o ubez-
pieczeniach państwowych12. Art. 5 ustawy stanowił: „Na całym obszarze Państwa podlegają 
obowiązkowi ubezpieczenia budynki – od ognia i innych określonych zdarzeń losowych”. Kolejna 
ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych13 znowelizowa-
ła poprzednią m.in. w ten sposób, że art. 5 otrzymał brzmienie: „Na całym obszarze Państwa 
podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu budynki – od ognia” (ust. 1 pkt 1); „Ubezpieczenie 
od ognia obejmuje zarazem ubezpieczenie od powodzi, huraganu i innych określonych zdarzeń 
losowych” (ust. 2). Natomiast art. 6 ust. 1 brzmiał: „Rada Ministrów określi w drodze rozporzą-
dzenia zakres obowiązkowych ubezpieczeń objętych art. 5, zasady i tryb zwalniania niektórych 
kategorii mienia od obowiązkowego ubezpieczenia, termin i tryb wprowadzenia w życie obo-
wiązkowych ubezpieczeń, wzajemne prawa i obowiązki ze stosunku ubezpieczenia oraz sposób 
ustalania taryf i poboru składek ubezpieczeniowych”.

Nie są to ustawy mogące służyć za wzór aktualnemu ustawodawstwu, ani pod względem 
rozwiązań kompetencyjnych, ani jako wzorzec legislacyjny, zresztą zostały uchwalone w innym 
ustroju politycznym i gospodarczym. Niemniej z tych właśnie ustaw, z dokonanymi później zmia-
nami, wywodzą się inne polskie ustawowe ubezpieczenia obowiązkowe.

Już wówczas liczba ustawowych ubezpieczeń obowiązkowych zaczęła się rozrastać, co miało 
na celu zabezpieczenie co raz to innych roszczeń poszkodowanych oraz ich mienia; choć trzeba 
dodać, że niekiedy chodziło niestety tylko o politykę fiskalną Państwa. Przykładem takiego usta-
wowego ubezpieczenia było objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych 
od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AC)14. Fiskalny aspekt tego ustawowego obowiązku był 
oczywisty, szczególnie gdy wszystkie ustawowe ubezpieczenia w zasadzie prowadził Państwowy 
Zakład Ubezpieczeń, będący przedsiębiorstwem państwowym i jednocześnie monopolistą w tej 
dziedzinie, a uzyskiwane znaczne dochody przekazywał do Skarbu Państwa.

W okresie przemian ustrojowych, kiedy powstawały niepaństwowe zakłady ubezpieczeń, kon-
cepcja kontynuowania ustawowych ubezpieczeń obowiązkowych została odrzucona. Niektóre 
dotychczasowe ustawowe ubezpieczenia zostały przekształcone w ubezpieczenia obowiązkowe, 
inne stały się ubezpieczeniami dobrowolnymi – pod hasłem, że każdy sam ma obowiązek dbać 
o swoje mienie, a także zdrowie i do niego należy decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia. Gdy 

12 Dz. U. Nr 20, poz. 130.
13 Dz. U. Nr 72, poz. 357.
14 Uzasadnienie dla wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów od utraty, zniszczenia lub uszko-
dzenia w pracy M. Domagały (ówczesnego Prezesa PZU) Społeczno–ekonomiczne przesłanki wprowadzenia obo-
wiązkowego ubezpieczenia autocasco zintegrowanego z obowiązkowymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi, 
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1974, nr 2.



164

chodzi o ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, to ustawodawca ograniczył obo-
wiązek zawarcia umów ubezpieczeniowych do budynków wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego (art. 4 pkt 3 ustawy)15. Kontrolę nad zawieraniem obowiązkowej umowy ubezpiecze-
nia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 
ustawodawca powierzył organom samorządowym (wójtowi, a także burmistrzowi czy prezyden-
towi miasta). Nie jest to rozwiązanie w pełni słuszne. Praktyka pokazała, że zbyt często kontrola 
samorządów jest nieszczelna. Niektórzy posiadacze budynków – zaliczani do rolników, bo po-
siadają łącznie z budynkiem mieszkalnym ponad 1 ha ziemi – nawet nie wiedzą o obowiązku 
zawarcia takiej umowy. 

Od szeregu lat zmienia się struktura zawodowa mieszkańców wsi. Wielu klasyfikowanych 
w spisach gminnych jako rolnicy nie utrzymuje się z pracy na roli, lecz podejmuje zatrudnienie 
poza rolnictwem; wielu innych, mieszkających w zabudowaniach usytuowanych we wsiach, nie 
zajmuje się de facto rolnictwem, świadczy natomiast usługi (budowlane, elektryczne, mecha-
niczne i inne) rolnikom, a także pracuje – jako robotnicy najemni – w większych gospodarstwach 
rolnych. 

Także więc i z tego względu powinno dojść do rozszerzenia zakresu obowiązku ubezpieczania 
budynków od ognia i innych zdarzeń losowych. Jakich budynków – to sprawa do wszechstronne-
go rozważenia. Jednakże obecna sytuacja stosowania odmiennych i mniej korzystnych warunków 
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dla budynków niewchodzących w skład go-
spodarstwa rolnego i to przy wyższej składce przy jednoczesnym ubezpieczaniu podobnych 
budynków tylko usytuowanych w gospodarstwie rolnym musi budzić wątpliwości. Praktyka 
ubezpieczeniowa wskazuje, że tylko w miarę powszechne ubezpieczenie pozwala na kumulację 
takiej sumy ze składek, która umożliwia wypłaty odszkodowań w związku z zaistniałymi szkoda-
mi. W tej materii potrzebne stają się zakrojone na szeroką skalę, edukacyjne działania zakładów 
ubezpieczeń, prowadzone także w środkach masowego przekazu, nastawione na propagowanie 
ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, a nie tylko dotyczące sprzedaży pakietów OC/
NW/AC/assistance.

Niezależnie jednak od ewentualnych decyzji ustawodawcy o rozszerzeniu obowiązku ubez-
pieczania budynków – także tych, które nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego – wydaje 
się konieczne rozważenie zmian w treści art. 8 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG 
i PBUK. W sytuacji gdy ustawodawca zobowiązuje miliony obywateli do zawarcia określonych 
w ustawie umów ubezpieczenia, dając jednocześnie zakładom ubezpieczeń uprawnienia do 
samodzielnego ustalania taryf i wysokości składek (art. 8 ust. 1), rola państwowych organów 
nadzoru nie może sprowadzać się tylko do zaznajamiania się z informacjami o taryfach składek 
dla poszczególnych ubezpieczeń oraz o podstawach ich ustalenia (art. 8 ust. 2 i ust. 3). Organ 
nadzoru finansowego, po analizie wyliczeń przedstawionych przez zakłady ubezpieczeń, a także 
po analizie sytuacji rynkowej oraz kondycji finansowej obywateli, działając w porozumieniu z za-
kładami ubezpieczeń, powinien posiadać uprawnienia do określania maksymalnej wysokości 
składki za ubezpieczenia obowiązkowe.

Jak wywodzi G. Kołodko, pozostawianie do swobodnej regulacji wszystkiego lub prawie wszyst-
kiego prywatnemu kapitałowi i niewidzialnej ręce rynku obecnie może okazać się nieefektywne. 
Ci, którzy w historii pozostawali tyle tej swobody, ile potrzeba – nie mniej i nie więcej – wycho-
dzili na tym najlepiej16.

15 Zob. przywoływana już aktualna ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
16 Por. G. W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S–ka, Warszawa 2008, s. 85–86 oraz 209 i nast.
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Wymaga to dokonania przez ustawodawcę odpowiednich zmian w ustawach o nadzorze ubez-
pieczeniowymi i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych17, a także w ustawie o nadzorze 
nad rynkiem finansowym18.

Dr Ryszard Zelwiański, radca prawny

Summary of the ar� cle

Issue concerning common buildings insurance against fire and other 
fortuitous events–selected matters

Article highlights some negligence of the Polish insurance companies concerning develop-
ment of common buildings insurances against fire and other fortuitous events. 

Many insurance companies use media to gain new clients – especially the ones who have an 
obligation to conclude third party liability insurance of the owners of vehicles. They try to sell 
obligatory insurance together with other type of voluntary insurance convincing clients about 
profit they gain when doing so.

The aim of the insurance companies is to get as much insurance premium as possible for the 
compulsory insurance, especially as it can be jointed with the voluntary insurance.

Unfortunately, they don’t do much in order to popularize the advantages of fire insurance 
and insurance against other fortuitous events (including damages caused by wind, heavy rains, 
stroke of lightening, floods etc.) that demolish houses, workshops and other properties. Those 
are very demanding kind of insurance but undoubtedly very needed ones.

As reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change indicates, the global warming will 
result in heavy rains and other extreme weather conditions contributing to the increase in the 
level of subterranean water. Moreover, business recession, which to some extend concerns also 
Poland, decreases the sum of money devoted to support victims of the natural disasters. All this 
contributes to the increase in number of claims against the local governments and other organs.

Difficulties pertaining to the popularization of such insurance arise from their insurance terms 
and conditions. Due to plenty of exclusions and limitations they are unclear and unattractive for 
the insurer and insured. For the insurers these kinds of insurance brings too little profit.

Nevertheless, fire insurance and insurance against other fortuitous events are compulsory in-
surance on farm buildings. It is worth mentioning that the scope of this insurance is much wider 
than in case of voluntary insurance of the same kind promoted by insurance companies.

It should be kept in mind that more and more rural properties stop to be the part of farm pro-
perties because the source of income has changed there.

Therefore, according to the author it is necessary to introduce some changes in the insurance 
policy and insurance law. The question is whatever the insurance companies should be conside-
red as a join–stock company concentrated only on gaining the biggest profit.

17 Por. ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, a także ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze 
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153).
18 Por. ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119).
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3. Glosy
Mariusz Fras

Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 października 
2011 r. (II CSK 86/11, LEX nr 1096037)

„Wykonanie ugody pozasądowej zawartej przez poszkodowanego z ubezpieczycielem odpo-
wiadającym za szkodę z jej sprawcą (ubezpieczonym) według konstrukcji in solidum, oznacza 
spełnienie świadczenia przysługującego poszkodowanemu, pozbawiając go możliwości skutecz-
nego dochodzenia dalszego odszkodowania od sprawcy szkody. Skutku takiego nie wywołuje 
oświadczenie poszkodowanego o cofnięciu pozwu i zrzeczeniu się roszczenia w stosunku do 
ubezpieczyciela, złożone po zawarciu z nim ugody”.

W sprawie rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy, powód w trakcie polowania doznał 
uszczerbku na zdrowiu w wyniku postrzału z broni palnej. Przed wdaniem się w spór z od-
powiedzialnym za zdarzenie myśliwym, poszkodowany wystąpił z powództwem przeciwko 
ubezpieczycielowi, z którym sprawcę łączyła umowa odpowiedzialności cywilnej. W trak-
cie prowadzonego postępowania strony zawarły ugodę pozasądową, na mocy której 
poszkodowany uzyskać miał 74 000 zł tytułem odszkodowania, która to kwota – zgodnie 
z oświadczeniem złożonym przez poszkodowanego – wyczerpywała „wszelkie roszczenia, 
tak dotychczasowe jak i przyszłe, z tytułu zaistniałej szkody oraz jej następstw i trybu ich 
dochodzenia od ubezpieczyciela”. Wykonaniu ugody towarzyszyło cofnięcie powództwa po-
łączone ze zrzeczeniem się roszczenia, czego następstwem było umorzenie prowadzonego 
postępowania. 

Poszkodowany wytoczył następnie powództwo wobec bezpośredniego sprawcy zdarzenia, do-
magając się tym razem zasądzenia na swoją rzecz odszkodowania i zadośćuczynienia w łącznej 
kwocie 141 000 zł. Kwotę tę ograniczył w trakcie trwania procesu do 59 000 zł. Ubezpieczyciel, 
z którym powód zawarł uprzednio ugodę, przystąpił natomiast do strony pozwanej w charakte-
rze interwenienta ubocznego. 

Uwzględniając powództwo Sąd I instancji podkreślił, iż skutkiem wykonania ugody było wyłącz-
nie wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego pomiędzy ubezpieczycielem i poszkodowanym. 
Ugoda nie zawierała bowiem oświadczenia dotyczącego roszczeń, których adresatem byłby sam 
sprawca. Na tej podstawie Sąd przyjął, iż zobowiązanie pozaumowne pomiędzy sprawcą a po-
szkodowanym nadal istnieje. Zastrzeżono jednak, iż określając wartość należnego powodowi 
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odszkodowania należało mieć na względzie dotychczas uzyskane przez niego przysporzenie ma-
jątkowe w kwocie 74 000 zł.

Wyrok ten poddany został kontroli instancyjnej na skutek apelacji wniesionej przez ubezpieczy-
ciela. Sąd Odwoławczy oddalił żądanie powoda w całości. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, 
iż cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie prowadzonej prze-
ciwko ubezpieczycielowi prowadziło do wygaśnięcia materialnoprawnej podstawy żądania. 
Poszkodowany nie wykazał przy tym nowych szkód i krzywd, żądając naprawienia tożsamej pod 
względem ilościowym i jakościowym szkody. Zdaniem Sądu dla oceny zakresu odpowiedzial-
ności sprawcy pozbawiona znaczenia była zawarta z ubezpieczycielem ugoda. Sprawca nie był 
bowiem stroną tej umowy, a przeto nie mogła ona wpływać na sferę jego praw i obowiązków.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez powoda, zwracając przy tym uwagę 
na niewpływającą na istotę sporu wadliwość stanowiska Sądu II instancji. Istota problemu na tle 
tej sprawy sprowadza się do wyjaśnienia skutków ugody pozasądowej zawartej między ubezpie-
czycielem a poszkodowanym. Podejmując polemikę z motywami wyroku Sądu II instancji Sąd 
Najwyższy wskazał, że przyczyną oddalenia powództwa nie mogło być cofnięcie powództwa, 
które nastąpiło już po zawarciu ugody. W ocenie Sądu Najwyższego dokonywane na zasadzie 
art. 203 § 1 k.p.c. zrzeczenie się roszczenia odnosi się wyłącznie do przedmiotu procesu. Jako 
takie pozostaje skuteczne wyłącznie wobec tego podmiotu, który występuje w procesie w cha-
rakterze pozwanego. Konstrukcja ta wykazuje daleko idące podobieństwo do skutków prawnych 
podniesienia zarzutu powagi rzeczy ugodzonej, zamykając drogę do wytoczenia powództwa wy-
łącznie w konkretnym układzie podmiotowym. 

Zdaniem Sądu Najwyższego zwolnienie ubezpieczonego ze zobowiązania wiązać należy z wyko-
naniem ugody zawartej z ubezpieczycielem. Punkt wyjścia dla rozstrzygnięcia stanowiła analiza 
swoistego trójstronnego stosunku prawnego, który powstaje z chwilą zaistnienia zdarzenia ob-
jętego ubezpieczeniem. Stosunek ten odpowiada modelowym założeniom tzw. solidarności 
nieprawidłowej, z tym jednak zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela ma charakter 
akcesoryjny względem odpowiedzialności sprawcy. Sąd zaakcentował przy tym, iż odpowiedzial-
ność zakładu ubezpieczeń odrywa się od dualistycznego podziału stosunków obligacyjnych na 
zobowiązania ex delicto i ex contracto. Szczególny charakter umowy ubezpieczenia nadaje jej 
bowiem charakter swoistego roszczenia prawno–ubezpieczeniowego. Kwalifikacja charakteru 
roszczeń kierowanych wobec ubezpieczyciela jest w mojej ocenie kwestią znacznie bardziej zło-
żoną, co wobec liczby stosunków z elementem obcym unaoczniają w szczególności prowadzone 
w tym zakresie badania porównawczo–prawne1. 

W myśl stanowiska sformułowanego w analizowanym orzeczeniu wykonanie ugody przez ubez-
pieczyciela doprowadziło do wygaśnięcia zarówno jego zobowiązania quasi–gwarancyjnego, jak 
również zobowiązania odszkodowawczego sprawcy wypadku. Z samej treści uzasadnienia nie 
sposób wyprowadzić jednak wniosku, czy Sąd Najwyższy skutek ten wiąże z rozszerzoną skutecz-
nością zawartej ugody2, czy też z nowacją dokonaną na zasadzie stosowanego per analogiam 
1 Tytułem przykładu, w wyroku z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie FBTO Schadeverzekeringen NV, sygn. 
C–C463/06 przeciwko Jack Odenbreit, p. 13) Europejski Trybunał wyraził pogląd, iż „(…) w prawie niemieckim 
dominuje pogląd, w myśl którego stosunek pomiędzy ubezpieczycielem, a poszkodowanym, wynikający z umo-
wy ubezpieczenia, ma charakter deliktowy (…)”. Podobny wniosek wyprowadzić można z treści rozporządzenia 
(WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla 
zobowiązań pozaumownych („Rzym II”), w którym prawodawca europejski normatywne podstawy actio directa 
zaszeregował wśród innych przepisów dotyczących zobowiązań wynikających z deliktów. 
2 Wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 14 czerwca 1976 r. (IV CR 172/76, Nowe Prawo, 1977, nr 5, s. 767); wyrok SA 
w Katowicach z dnia 4 marca 2010 r. (I ACa 2/2010, LexPolonica nr 2789150). 
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art. 374 k.c. Kwestia ta ma walor nie tylko teoretyczny. Zależnie od przyjętej konstrukcji prawnej 
odmiennie kształtować będą się prawa i obowiązki ubezpieczonego w przypadku niewykonania 
ugody przez ubezpieczyciela. 

Niezależnie od powyższego, za zaaprobowaniem stanowiska wyrażonego w omawianym 
orzeczeniu przemawia również przedstawiona w uzasadnieniu argumentacja jurydyczna, jak 
i funkcja umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wykonanie ugody nie narusza bo-
wiem interesu poszkodowanego, który świadomie decyduje się na zaspokojenie jego roszczeń 
świadczeniem o oznaczonej wysokości. Z punktu widzenia ubezpieczonego zrealizowany zostaje 
natomiast społeczno–gospodarczy cel umowy ubezpieczenia, albowiem w ostatecznym rozra-
chunku ciężar ekonomiczny zdarzenia sprawczego ponosi ubezpieczyciel. 

Podzielić należy zapatrywania Sądu w zakresie, w jakim odnoszą się do cofnięcia pozwu połą-
czonego ze zrzeczeniem się roszczenia. Tzw. złożone cofnięcie pozwu ma charakter jednostronnej 
czynności prawnej, wywierającej skutki zarówno procesowe, jak i materialnoprawne. Jej dokonanie 
następuje poprzez złożenie oświadczenia woli wobec pozwanego, a jako takie powinno wywierać 
skutki prawne wyłącznie w konkretnym układzie podmiotowym. Uprawnienie wnikające z prze-
pisu art. 203 § 1 k.p.c. stanowi przejaw dyspozycyjności przedmiotem procesu. Istnieje zatem 
silna więź pomiędzy składanym oświadczeniem a samym żądaniem powoda, na co uwagę zwrócił 
również Sąd Najwyższy w analizowanym orzeczeniu. Powyższa konstatacja koresponduje również 
z funkcją instytucji opisanej w art. 203 § 1 k.p.c. Zrzeczenie się roszczenia na zasadzie art. 203 § 1 
k.p.c. chronić ma bowiem pozwanego przed kolejnym procesem o to samo roszczenie3. Z punktu 
widzenia powoda, instytucja złożonego cofnięcia pozwu umożliwiać ma odstąpienie od procesu 
na zaawansowanym etapie postępowania pomimo braku zgody pozwanego. Motywy zrzeczenia 
się roszczenia mogą być przy tym różnorakie. Powód dokonując nieprawidłowego doboru strony 
pozwanej, powinien dysponować uprawnieniem do odstąpienia od prowadzonego postępowania 
i zainicjowania kolejnego, z prawidłowo ab initio oznaczoną stroną pozwaną. Powód mógłby co 
prawda doprowadzić do przekształcenia podmiotowego strony biernej na zasadzie art. 194 k.p.c., 
niemniej jednak i w tym wypadku wymagana byłaby zgodna pozwanego4.

Nie sposób wiązać dokonywanego w procesie zrzeczenia się roszczenia z definitywną rezygna-
cją powoda z ochrony swoich praw ze skutkiem erga omnes. Pomimo pozornego podobieństwa 
skutków, zrzeczenie się roszczenia dokonywane w procesie (art. 203 § 1 k.p.c.) nie może być utoż-
samiane z umownym zwolnieniem z długu5. Zrzeczenie się roszczenia, jak słusznie wskazał Sąd 
Najwyższy w wyroku dnia 3 lutego 2009 r., jest jedynie zbliżone w skutkach do zwolnienia z długu 
(art. 508 k.c.), które wymaga jednak zgody pozwanego6. Nie do zaakceptowania byłaby sytuacja, 
w której wierzyciel – nie mogąc uzyskać zgody dłużnika na zwolnienie go z długu – inicjowałby pro-
ces tylko w tym celu, by następnie zrzec się roszczenia ze skutkiem charakterystycznym dla umowy 
zawieranej na podstawie art. 508 k.c. Ze względu na konieczność zachowania odrębności wobec 
umownego zwolnienia z długu, uwzględniając zarazem wynikający z przepisów prawa materialnego 
postulat ochrony strony uzyskującej przysporzenie, zrzeczenie się roszczenia traktować należy jako 
środek zwalniający dłużnika z odpowiedzialności, nie unicestwiający jednak bytu samego długu7.
3 T. Żyznowski, Komentarz do art. 203 k.p.c., (w:) H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilne-
go. Komentarz, t. 1, Warszawa 2011, s. 762 i nast.
4 Por. postanowienie SN z dnia 9 sierpnia 2000 r. (I CKN 749/2000, LexPolonica 381423).
5 Wyrok SN z dnia 13 lutego 2004 r. (II CK 442/02, LexPolonica nr 2423264).
6 I PK 142/08, LEX nr 724988.
7 SN w wyroku z dnia 13 maja 2005 r. (II CK 706/04, LEX nr 155360) wyraził pogląd, iż sprawcy wypadku komu-
nikacyjnego, którego odpowiedzialność odszkodowawcza objęta została umową obowiązkowego ubezpieczenia 
OC, nie przysługuje wobec ubezpieczyciela roszczenie o zwolnienie go przez tego ubezpieczyciela z obowiązku 



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 12(1/2012) 169

Umowa o zwolnienie z długu zawarta z jednym z dłużników solidarnych nie prowadzi do wy-
gaśnięcia zobowiązań pozostałych dłużników (art. 373 k.c.). Tym bardziej, zwolnienie z samej 
tylko odpowiedzialności nie może skutkować wygaśnięciem zobowiązań każdego ze współodpo-
wiedzialnych. Skoro zatem w opisany wyżej sposób kształtuje się sytuacja dłużników w ramach 
solidarności ustawowej, to tym bardziej zwolnienie z odpowiedzialności jednego ze zobowią-
zanych in solidum nie może prowadzić do wygaśnięcia odpowiedzialności pozostałych. Trafnie 
zatem Sąd Najwyższy przyjął, iż oświadczenie powoda o zrzeczeniu się roszczenia w stosunku 
do ubezpieczyciela nie mogło odnieść skutku wobec ubezpieczonego (sprawcy). Poza ramy ni-
niejszej glosy wykracza kwestia wpływu modyfikacji zobowiązania odszkodowawczego sprawcy 
na obowiązek akcesoryjny ubezpieczyciela. Pomijając w tym miejscu dalsze rozważania doty-
czące tego zagadnienia nadmienić należy, iż zwolnienie z długu sprawcy powinno prowadzić 
do wygaśnięcia zobowiązania ubezpieczyciela. Podobnie, w przypadku zwolnienia sprawcy 
z odpowiedzialności na zasadzie art. 203 § 1 k.p.c., skutek tej czynności powinien znaleźć od-
zwierciedlenie w sytuacji samego ubezpieczyciela.

Zwolnienie sprawcy z odpowiedzialności wiązać należało, w ocenie Sądu Najwyższego, z wy-
konaniem zawartej przez ubezpieczyciela ugody. Sąd podkreślił, że model odpowiedzialności 
in solidum stanowi odpowiedź judykatury na dostrzeżony w praktyce problem zbiegu świadczeń 
wynikających z tego samego stanu faktycznego i przysługujących jednemu tylko podmiotowi. 
Zastosowanie omawianej konstrukcji prawnej dopuszczalne jest wyłącznie w braku zarówno 
normatywnych, jak i kontraktowych podstaw do przyjęcia odpowiedzialności solidarnej. Przy 
tym założeniu, solidarność nieprawidłowa stanowi konsekwencję zasady rządzącej stosunkami 
majątkowymi, w myśl której wierzyciel nie powinien uzyskać przysporzenia majątkowego prze-
noszącego wartość korzyści przypadających mu w świetle prawa. W przypadkach związanych 
z roszczeniami odszkodowawczymi podstaw normatywnych omawianej reguły poszukiwać na-
leży w przepisach prawa prywatnego. Jej konkretyzację stanowi wypowiedziana w art. 361 § 2 
k.c. zasada pełnej kompensacji szkody. Niemniej jednak, zakres jej zastosowania wykracza poza 
stosunki prawne o charakterze par excellence obligacyjnym. 

Ze względu na daleko idące podobieństwa do ustawowo unormowanej solidarności dłużni-
ków przyjmuje się, iż regulacja kodeksowa pozostaje miarodajna dla określenia sytuacji prawnej 
współodpowiedzialnych in solidum8. Brak jednomyślności co do zakresu stosowania przepisów 
odnoszących się do solidarności biernej dostrzegalny jest również w doktrynie. Rzecz bowiem 
w tym, że w braku podstaw normatywnych, postulat „odpowiedniego” stosowania przepisów 
ustawy krzyżuje się z założeniem stosowania wyłącznie tej części przepisów, które odpowiadają 
„celowi i charakterowi społeczno–gospodarczemu stosunku prawnego”9.

Odnosząc się do zgłoszonych wcześniej wątpliwości wskazać należy, iż rozszerzona skutecz-
ność ugody zakwestionowana została przez Sąd Najwyższy na gruncie spraw ubezpieczeniowych. 
W orzeczeniu z dnia 7 grudnia 2006 r. Sąd Najwyższy uznał, że ugoda nie może doprowadzić do 
modyfikacji stosunku prawnego pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczonym, skoro ubezpie-
czony w ogóle nie jest jej stroną, a przy tym zgodnie ze stosowanym w drodze analogii art. 371 
k.c. ugoda nie może mu szkodzić. Sąd Najwyższy wyraził w orzeczeniu również wątpliwość co 
do skuteczności zawarcia ugody pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem z pominięciem 

naprawienia szkody wobec poszkodowanego. SN odrzucił tym samym koncepcję ujmowania świadczenia ubez-
pieczyciela w umowie ubezpieczenia OC jako zwolnienia z długu ubezpieczonego.
8 A. Raczyński, Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, Warszawa 2010, 
s. 101–110 i cytowana tam literatura.
9 Wyrok SN z dnia 18 grudnia 1968 r. (II CR 409/68, OSNC 1969, nr 11, poz. 207). 
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osoby objętej ubezpieczeniem10. Zawarcie ugody wywołuje skutki konstytutywne, albowiem 
modyfikuje treść istniejącego stosunku prawnego według woli stron. Odrzucić należy jednak po-
gląd, w myśl którego skuteczna inter partes czynność prawna modyfikowałaby odrębne stosunki 
prawne bez wiedzy i woli podmiotów w nich uczestniczących. Wyłącznie bowiem wyjątkowo 
ustawodawca dopuszcza dokonywanie czynności prawnych skutecznych erga omnes. Każdora-
zowo uwarunkowane jest to jednak istnieniem odpowiedniej podstawy prawnej. 

Poszkodowany – zawierając ugodę z ubezpieczycielem – godzi się w istocie na naprawienie 
jego szkody oznaczonym umownie świadczeniem. Nie oznacza to jednak, iż spełnienie toż-
samego zobowiązania przez ubezpieczonego wywrze ten sam skutek. Zawarcie ugody przez 
ubezpieczyciela powadzi bowiem do sytuacji, w której dłużnicy zobowiązani są odmiennie, co 
nie niweczy jednak istnienia po ich stronie solidarności nieprawidłowej. Rozwiązanie to charak-
terystyczne jest również dla ustawowej solidarności dłużników (art. 368 k.c.). 

Z zawarciem ugody przez ubezpieczyciela wiązać należy zatem skutki odpowiadające cywil-
noprawnej formule nowacji11. W świetle dotychczasowych rozważań, dokonanie tej czynności 
prawnej wpływać będzie wyłącznie na zobowiązanie istniejącego pomiędzy stronami umowy. 
Rozważyć należy w tym miejscu dopuszczalność zastosowania przepisów odnoszących się do 
solidarności ustawowej. Przepis art. 374 § 1 k.c. stanowi bowiem, iż odnowienie dokonane mię-
dzy wierzycielem a jednym z dłużników zwalnia pozostałych współdłużników, o ile wierzyciel nie 
zastrzeże, że zachowuje przeciwko nim swoje prawa. Rozwiązanie to przystaje również do kon-
strukcji umowy ubezpieczenia. Skoro bowiem poszkodowany zastrzeże w ugodzie, iż umówiona 
kwota „zaspokoi jego roszczenia wobec ubezpieczyciela” to w istocie modyfikuje wyłącznie sto-
sunek łączący go z ubezpieczycielem. Na marginesie, wątpliwe jest, aby w przypadku istnienia 
odpowiedzialności in solidum wierzyciel mógł skutecznie zwolnić ze zobowiązania pozostałych 
współdłużników, w sposób w jaki następuje to zgodnie z art. 374 § 1 k.c. w braku stosownego za-
strzeżenia. Prowadziłoby to do przełamania zasady względnej skuteczności czynności prawnych. 
Zobowiązania pozostałych współdłużników (sprawców) istnieją nadal, zaś ubezpieczyciel zobo-
wiązany jest odmiennie (stosowany w drodze analogii art. 368 k.c.). Wykonanie ugody prowadzi 
do zaspokojenia wierzyciela z tym skutkiem, że zwalnia pozostałych dłużników (art. 366 k.c.). 
Konstrukcję tę przyjął w rozważanym orzeczeniu również Sąd Najwyższy, albowiem dopiero z wy-
konaniem ugody wiąże się wygaśnięcie zobowiązania istniejącego po stronie ubezpieczonego.

W świetle przedstawionych powyżej rozważań należy zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym 
przez Sąd Najwyższy w omawianym orzeczeniu. Odstępując od dotychczasowej linii jurydycznej 
Sąd zaaprobował koncepcję znacznie bardziej przystającą do konstrukcji ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej, bez konieczności odwoływania się do rozszerzonej skuteczności ugody 
pozasądowej12, bądź też zawartego implicite w treści stosunku ubezpieczeniowego pełnomocnic-
twu do jej zawarcia w imieniu ubezpieczonego13. Można wyłącznie ubolewać, iż wywodom Sądu 
Najwyższego nie towarzyszyła szeroka argumentacja jurydyczna. Przedstawione rozwiązanie 
chroni bowiem interes wszystkich stron uczestniczących w rozważanej sytuacji prawnej. Ugoda 
nie szkodzi ubezpieczonemu, albowiem uzgodnienia poczynione przez ubezpieczyciela i poszko-
dowanego nie wpływają na jego sytuację prawną. Do czasu wykonania ugody poszkodowany 
nadal uprawniony będzie do kierowania roszczenia wobec ubezpieczonego. Odpowiedzialność 
sprawcy oceniana będzie zaś na podstawie przepisów ogólnych (art. 415 k.c., art. 436 k.c., art. 

10 II CSK 266/06, LEX nr 238949.
11 Por. uchwała SN z dnia 18 grudnia 1985 r. (III CZP 64/85, OSNC 1986, nr 11, poz. 171).
12 Wyrok SN z dnia 7 grudnia 2006 r. (III CSK 266/06, LEX nr 238949).
13 Uchwała SN z dnia 18 grudnia 1985 r. (III CZP 64/85, OSNC 1986, nr 11, poz. 171).
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361 § 2 k.c.). Wykonanie ugody przez ubezpieczyciela doprowadzi natomiast do wygaśnięcia 
wszelkich roszczeń poszkodowanego, na zasadach wynikających z zastosowanego w drodze ana-
logii przepisu art. 374 § 1 k.c. Jeżeli zaś ubezpieczyciel nie wykona ugody, a poszkodowany swoje 
roszczenia skieruje wobec sprawcy, ten ostatni uprawniony będzie do żądania zwrotu wydat-
kowanych kwot od ubezpieczyciela. Poza ramy niniejszej glosy wykracza kwestia dodatkowych 
ograniczeń związanych z dopuszczalnością zawarcia ugody przez ubezpieczonego i jej wpływu na 
zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela14.

Dr Mariusz Fras, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach; adwokat

14 Przepis art. 21 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
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III. RECENZJE I NOWOŚCI WYDAWNICZE

Marcin Orlicki, „Ubezpieczenia obowiązkowe“, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2011, 562 s. (Andrzej Śmieja)

Recenzowana książka Marcina Orlickiego, zatytułowana „Ubezpieczenia obowiązkowe“, zasłu-
guje na baczną uwagę z kilku powodów.

Po pierwsze, mamy tu do czynienia ze stojącą na wysokim poziomie merytorycznym próbą 
niemal całościowego opracowania skomplikowanej problematyki prywatnoprawnych ubez-
pieczeń obowiązkowych, podjętą przede wszystkim z zamiarem jej uporządkowania. Autor 
proponuje cały szereg uściśleń terminologicznych, przy czym zdecydowana większość zgłoszo-
nych przez niego w tej mierze propozycji, opartych przede wszystkim na wnikliwej, językowej 
i logicznej wykładni obowiązujących przepisów (z ustawą z dnia 22 maja 2003 r.1 na czele), trafia 
do przekonania. Praca łączy walory teoretyczne z praktycznymi, wskutek czego może być przy-
datna zarówno dla teoretyków prawa, jak i podmiotów zajmujących się stosowaniem prawa 
ubezpieczeń (sędziów, adwokatów, radców prawnych, osób działających na rzecz ubezpieczy-
cieli, a także – ubezpieczonych). Gdyby zawierała jeszcze bliższe omówienie poszczególnych, 
konkretnych przypadków ubezpieczeń obowiązkowych przewidzianych w polskim prawie, moż-
na byłoby powiedzieć, że mamy do czynienia z książką, która powinna w podtytule zawierać co 
najmniej słowa „Zarys systemu”. Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że przy dużej objętości opra-
cowania (blisko 500 stron samego tekstu), zwiększyłoby to jego rozmiary ponad dopuszczalną 
miarę. Zresztą konkretne ubezpieczenia obowiązkowe mają już swoje monograficzne opraco-
wania, zaś przyświecające autorowi założenia polegały właśnie na przedstawieniu problematyki 
ubezpieczeń obowiązkowych w bardziej ogólnym ujęciu.

Po drugie, recenzowane opracowanie prezentuje się bardzo dobrze pod względem języko-
wym. Marcin Orlicki albo ma tzw. „lekkie pióro”, albo musiał zadać sobie wiele trudu, aby nadać 
swej pracy tak dobrą formę stylistyczną. W każdym razie książkę czyta się bez wysiłku, mimo iż 
materia, jaka została tu poddana analizie, nie jest wcale łatwa do przejrzystego przedstawienia.

Po trzecie, na podkreślenie zasługuje kultura, z jaką autor prowadzi polemikę z teoretykami 
reprezentującymi odmienne stanowisko. Nie unikając wyraźnego przedstawienia swych poglą-
dów w kwestiach spornych i krytykując przy tej okazji zapatrywania innych, czyni to wyłącznie 
z pomocą argumentów merytorycznych. Zresztą, tym samym przedstawicielom nauki, z którymi 
w pewnych sprawach się nie zgadza, w innych przyznaje rację (niekiedy obszernie powołując się 
na ich wypowiedzi), a w kilku miejscach sam wyraża wątpliwości w stosunku do własnych pro-
pozycji, traktując je jedynie jako punkt wyjścia dla dalszej dyskusji. 

1 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.).
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W końcu, co bardzo istotne, książka Marcina Orlickiego wypełnia istniejącą na rynku wydaw-
niczym lukę, a to wobec braku w pełni aktualnego opracowania ujmującego w ogólniejsze ramy 
problematykę ubezpieczeń obowiązkowych. Ponieważ zaś przy okazji rozważań nad tymi ubez-
pieczeniami autor porusza całą gamę zagadnień leżących niejako na ich obrzeżach, istotnych dla 
lepszego zrozumienia istoty ubezpieczeń w ogólności, uzasadnione wydaje się twierdzenie, że 
analizowana publikacja będzie przydatna dla każdego, kto chce pogłębić swoją wiedzę na temat 
ubezpieczeń gospodarczych.

Recenzowane opracowanie liczy ponad 500 stron i składa się ze wstępu, siedmiu obszernych 
rozdziałów oraz podsumowania rozważań. Trafne dobranie tytułów poszczególnych rozdziałów 
oraz ich rozbicie na czytelnie nazwane podrozdziały bardzo ułatwia przy tym czytelnikowi, który 
zainteresowany jest jedynie konkretnym, bardziej szczegółowym zagadnieniem, odnalezienie 
odpowiedniego fragmentu pracy. Dodatkowe ułatwienie w tej mierze stanowi graficzne wyróż-
nienie przez samego autora najważniejszych tez i wniosków. Na słowa uznania zasługuje zatem 
również sama konstrukcja monografii. 

Pora przejść do przedstawienia zawartości poszczególnych części omawianej książki, chociaż 
od razu trzeba zaznaczyć, że z uwagi na jej rozmiary i setki rozważanych w niej wątków z ko-
nieczności musi to być przegląd nieco wyrywkowy, uwzględniający jedynie podstawowe kierunki 
rozważań oraz najważniejsze twierdzenia autora, a więc – do pewnego stopnia – subiektywny.

W rozdziale 1 omówiony został rozwój ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce oraz w innych 
wybranych krajach (Francji, Belgii, Portugalii, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii). 
O tym, jak rozbudowane są zawarte tu ustalenia, świadczy najlepiej fakt, że wspomniany frag-
ment pracy liczy niemal 100 stron. I chociaż ograniczone ramy niniejszej recenzji nie pozwalają 
na bardziej szczegółową charakterystykę zawartości wspomnianego fragmentu pracy, warto za-
znaczyć, że uwagi dotyczące regulacji obowiązujących w dziedzinie ubezpieczeń obowiązkowych 
w innych państwach oparte zostały na dobrze dobranych, bogatych materiałach źródłowych, zaś 
rozważania mające za swój przedmiot rozwój tychże ubezpieczeń w Polsce – prowadzone są od-
rębnie dla poszczególnych okresów historycznych (od I Rzeczypospolitej poczynając, a na latach 
1990–2003 kończąc) i odznaczają się dużym stopniem szczegółowości.

Bardzo duże znaczenie dla zrozumienia podstawowych założeń, na jakich oparto dalsze tezy 
i wnioski, ma rozdział 2, w którym autor podejmuje próbę wyjaśnienia pojęcia „ubezpiecze-
nia obowiązkowe”. Biorąc za punkt wyjścia przepisy części ogólnej ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych dochodzi do wniosku, że obowiązkowymi wolno nazywać jedynie takie ubez-
pieczenia majątkowe, w przypadku których obowiązek ubezpieczenia jest w sposób wyraźny 
i stanowczy nałożony na określoną grupę podmiotów przez ustawę lub ratyfikowaną przez Polskę 
umowę międzynarodową (idzie o sam obowiązek, podczas gdy jego szczegółowy zakres może 
być już określony na podstawie przepisów wykonawczych, wydanych w granicach upoważnie-
nia, w zgodzie z wymogami konstytucyjnymi). Jest to przesłanka podstawowa, ale nie jedyna. 
Marcin Orlicki formułuje nadto szereg dalszych warunków, jakie – na gruncie polskiego prawa 
– muszą spełniać ubezpieczenia, aby można je było określić jako obowiązkowe. Jego zdaniem, 
ubezpieczenia te 1) powinny posiadać prywatnoprawny i majątkowy charakter, 2) dotyczyć 
(z wyjątkiem ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych) odpowie-
dzialności cywilnej, a nadto 3) w każdym z nich musi zostać normatywnie określona minimalna 
suma gwarancyjna, szczegółowy zakres ubezpieczenia oraz termin powstania obowiązku ubez-
pieczenia. Ubezpieczenia nie spełniające tych wymagań (każdy z wyliczonych warunków został 
w książce szczegółowo omówiony – zob. s. 171 i nast.), choćby były obligatoryjne, nie są już 
obowiązkowymi, wobec czego autor proponuje nazywać je przymusowymi. 
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Autor uważa też, że bezpośrednim źródłem ubezpieczenia obowiązkowego musi być umo-
wa (nie powstaje ono nigdy ex lege), przy czym od zasady kontraktowej jego formuły nie ma 
obecnie żadnych wyjątków. W szczególności wyjątku takiego nie tworzy, ciążący na Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym, obowiązek zaspokajania roszczeń z tytułu umów ubezpieczeń 
obowiązkowych wymienionych w art. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, na popar-
cie czego Marcin Orlicki przytacza szereg przekonujących twierdzeń. Szkoda tylko, że słusznie 
odrzucając tezę, jakoby Fundusz wypłacał świadczenia ubezpieczeniowe wynikające ze sto-
sunków powstających ex lege, nie podejmuje się wysiłku wyjaśnienia, jaki charakter prawny 
mają w takim razie wspomniane stosunki i świadczenia, co miałoby przecież duże znaczenie 
przy poszukiwaniu obowiązujących w tym zakresie reguł prawnych. W opracowaniu znajduje-
my natomiast próbę wskazania przepisów, które powinny znaleźć zastosowanie w przypadku 
ubezpieczeń przymusowych (s. 183–187). Autor w przekonujący sposób wywodzi, że mimo 
podobieństw między ubezpieczeniami obowiązkowymi i przymusowymi (w obu przypadkach 
źródłem stosunku prawnego jest umowa zdefiniowana w art. 805 k.c., w obu też przepisy ogra-
niczają wolność podmiotów prawa w zakresie ubezpieczeń), w rzeczywistości idzie tu o dwa 
odmienne podtypy ubezpieczenia, na tyle różniące się między sobą, że brak jest podstaw, aby do 
ubezpieczeń przymusowych stosować – w drodze analogii – przepisy ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych (moim zdaniem jest to pogląd wart dalszej dyskusji). W konsekwencji kwe-
stie prawne powstające na tle ubezpieczeń przymusowych rozpatrywane być muszą w oparciu 
o postanowienia ustawy nakładającej obowiązek danego ubezpieczenia (wraz z wydanymi na 
jej podstawie aktami wykonawczymi) oraz w oparciu o przepisy dotyczące ubezpieczeń dobro-
wolnych. Taki stan prawny jest jednak, zdaniem autora, wysoce niezadowalający, wobec czego 
powstające na jego tle trudności w stosowaniu prawa powinny zostać w przyszłości usunięte 
poprzez stworzenie spójnej regulacji prawnej dotyczącej wszystkich ubezpieczeń, w przypadku 
których występuje element przymusu. Na dłuższą metę oznaczałoby to konieczność stworzenia 
regulacji ogólnej dotyczącej zasad obowiązkowych zabezpieczeń finansowych, których elemen-
tem byłoby ubezpieczenie. W krótszej perspektywie modyfikacja obowiązujących przepisów 
mogłaby iść w kierunku zmiany definicji ubezpieczenia obowiązkowego, polegającej przede 
wszystkim na mniej restrykcyjnym (niż obecnie) określeniu cech ubezpieczenia obowiązkowego. 
W książce podzielono wyrażany w doktrynie pogląd, że zawężenie w art. 3 ust. 1 ustawy o ubez-
pieczeniach obowiązkowych pojęcia takiego ubezpieczenia do ubezpieczeń odpowiedzialności 
cywilnej i ubezpieczeń mienia jest nader dyskusyjne. Marcin Orlicki widzi jednak także inną dro-
gę wyjścia z impasu, polegającą na stworzeniu osobnej, ogólnej regulacji dotyczącej ubezpieczeń 
przymusowych, rządzącej się nieco bardziej liberalnymi zasadami niż unormowanie dotyczące 
ubezpieczeń obowiązkowych. 

Rozbudowane uwagi zawarte w rozdziale 3 poświęcone zostały motywom wprowadzenia 
ubezpieczeń obowiązkowych i ich funkcjom. Przedstawiono tu trzy główne podejścia kierujące 
ustawodawcą przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu obowiązku ubezpieczenia, a miano-
wicie: liberalne, paternalistyczne oraz komunitarystyczne. Liberalne podejście do ubezpieczeń 
obowiązkowych zakłada, że wspomniany obowiązek może być nałożony na określone podmioty 
tylko celem ochrony innych przed zagrożeniami, których źródłem może być działalność osób 
obciążonych tym obowiązkiem. Stąd „(...) liberalnie pojmowane ubezpieczenia obowiązkowe to 
wyłącznie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, których zasadniczym celem jest ochrona 
interesów osób poszkodowanych, i to tylko wtedy, gdy działalność osoby obciążonej obowiąz-
kiem ubezpieczenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko szkody dla innych osób”. 
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Z kolei, według podejścia paternalistycznego, nałożenie na określone podmioty obowiąz-
ku ubezpieczenia ma na celu przede wszystkim dobro tych podmiotów, gdyż chroni je przed 
zdarzeniami, które są szkodliwe dla nich samych. Autor słusznie zauważa, że w podejściu pa-
ternalistycznym, rzeczywistym (choć rzadko oficjalnie deklarowanym) powodem nakładania 
obowiązku ubezpieczenia jest założenie przyjmujące powszechny wśród niektórych grup lud-
ności brak świadomości niebezpieczeństwa powstania szkody lub niewiedzę o możliwości 
skorzystania z finansowych narzędzi radzenia sobie z ryzykiem. Istotną rolę odgrywa tu również 
domniemana krótkowzroczność większości społeczeństwa, wyrażająca się w przekonaniu, że 
zwiększona konsumpcja, zapewniona dzięki zaoszczędzeniu wydatków na składkę ubezpiecze-
niową, jest więcej warta od zabezpieczenia się przed skutkami przyszłych strat (s. 202).

Wreszcie według ujęcia komunitarystycznego, wartością chronioną nie jest ani dobro osoby, 
na którą nakładany jest obowiązek, ani indywidualny interes poszkodowanego, lecz raczej dobro 
wspólne, rozwój gospodarczy, stabilność ekonomiczna państwa jako całości, ochrona budżetu 
państwa przed roszczeniami osób poszkodowanych przez żywioły. Akcentowana jest tu przy tym 
ochrona społeczeństwa przed nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi (wynikającymi z konieczno-
ści niesienia pomocy poszkodowanym). Autor zaznacza, że coraz częściej u podłoża ubezpieczeń 
obowiązkowych nie leżą ani idee liberalne, ani poglądy paternalistyczne, ale właśnie komu-
nitarystyczne założenie, zgodnie z którym dobrobyt społeczeństwa jest wartością wyższą od 
wolności jednostek. W tym ujęciu ubezpieczenia obowiązkowe stają się instrumentem socjal-
nym służącym osiągnięciu spokoju społecznego i stabilności „(...) dla szerokich mas ludności, 
w szczególności osób niezamożnych, które uzyskują niezwykle użyteczną dla nich ochronę ubez-
pieczeniową, ponosząc nieadekwatnie niskie koszty” (s. 206). 

Po przedstawieniu istoty poszczególnych motywów nakładania obowiązku ubezpieczenia, au-
tor usiłuje ustalić konstytucyjne podstawy ich wprowadzenia. Wychodząc od wyrażonej w art. 
20 Konstytucji zasady, że gospodarka rynkowa oparta jest w Polsce m.in. na wolności działal-
ności gospodarczej, własności prywatnej i solidarności dochodzi do wniosku, że wartości te 
w sposób dostateczny uzasadniają obowiązkowy charakter tylko tych ubezpieczeń, które chronią 
interesy innych lepiej niż jest to w stanie uczynić sam podmiot obciążony obowiązkiem ubez-
pieczenia. Ten postulat spełniają generalnie obowiązkowe ubezpieczenia OC, gdyż realizując 
ideę międzyludzkiej solidarności, nie uszczuplają nadmiernie wolności działalności gospodar-
czej, ani też nie godzą we własność prywatną. Znacznie trudniej jest już dostrzec międzyludzką 
solidarność w idei wprowadzania obowiązkowych ubezpieczeń innych niż OC (i zawieranych na 
cudzy rachunek przymusowych ubezpieczeń NNW). Tu idea solidarności wyraża się co najwyżej 
w obniżaniu kosztów ubezpieczenia, osiąganemu dzięki jego masowości, a także w zwolnieniu 
państwa od konieczności świadczenia pomocy potrzebującym jej ofiarom braku własnej zapo-
biegliwości. Na tym tle autor zadaje pytanie, czy wartości te zasługują na to, aby uznawać, że ich 
ochrona uzasadniona jest ważnym interesem publicznym (tylko wtedy nakładanie obowiązku 
ubezpieczenia na niektórych przedsiębiorców byłoby dopuszczalnym ograniczeniem wolno-
ści działalności gospodarczej). Patrząc na to zagadnienie przez pryzmat art. 31 ust. 1 i art. 65 
ust. 1 Konstytucji Marcin Orlicki zauważa, że istnieją poważne wątpliwości co do konstytucyj-
ności wszelkich ubezpieczeń, które służyć mają tylko podmiotowi obciążonemu obowiązkiem 
ubezpieczenia. Dlatego właśnie obszerny fragment swojej pracy poświęca obowiązkowym ubez-
pieczeniom budynków należących do rolników, które to ubezpieczenia nie mieszczą się przecież 
w tak zarysowanym schemacie. W szczególności stara się odpowiedzieć na pytanie, czy obję-
cie wspomnianym ubezpieczeniem wyłącznie budynków stanowiących własność rolników nie 
stanowi czasem naruszenia Konstytucji, i to bez względu na to, czy ciążący w tej mierze na rolni-
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kach obowiązek traktować jako przywilej, czy też jako dyskryminację. Swoje rozważania w tym 
względzie rozpoczyna od konstatacji, że sytuacja prawna i faktyczna rolników różni się od sytu-
acji osób, które działalności rolniczej nie prowadzą. Następnie pyta: „Czy jednak prowadzenie 
gospodarstwa rolnego jest cechą relewantną i czy w związku z tym znajduje usprawiedliwienie 
zróżnicowane traktowanie rolników, którzy są posiadaczami budynków, i osób posiadających 
budynki, które nie są rolnikami?” (s. 215). Przyznaje, że udzielenie klarownej odpowiedzi jest 
tu wyjątkowo trudne. Autor zwraca uwagę na okoliczność, że swoiste traktowanie rolników nie 
stanowi w ramach Unii Europejskiej jakiegoś fenomenu, a obciążenie ich obowiązkiem ubezpie-
czania budynków jedynie wpisuje się w ten scenariusz. Wolno przeto bronić zapatrywania, że 
obowiązek ubezpieczenia budynków rolniczych jest pochodną zaangażowania środków publicz-
nych we wsparcie sektora rolnego i ma służyć zapewnieniu efektywności, jak również ochronie 
świadczonej pomocy. W końcu, choć nie bez widocznego wahania, Marcin Orlicki uznaje, że 
nałożenie przez polskiego ustawodawcę obowiązku na rolników nie narusza Konstytucji. Uważa 
jednak słusznie, że zamierzony przez ustawodawcę efekt (prawny i ekonomiczny) nie zostanie 
tu osiągnięty tak długo, jak długo grożące rolnikom za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia 
sankcje będą mało dotkliwe, a przy tym nieudolnie egzekwowane. Aktualnie bowiem rolnicy 
wolą naruszać wspomniany obowiązek i pozostawać bez ubezpieczenia w przeświadczeniu, że 
w razie nadejścia kataklizmu przyrodniczego państwo i tak pospieszy im z pomocą, gdyż politycy 
przy tej okazji będą usiłowali zbić własny kapitał.

Wydaje się, że powyższy tok rozumowania może być zaakceptowany, choć sam opiera się na 
założeniu, które budzi wiele emocji i wątpliwości (traktowanie w Unii rolników na specjalnych 
zasadach). Moim zdaniem istnieje jeszcze jeden argument potwierdzający wnioski, do jakich 
dochodzi Marcin Orlicki. Otóż dla rolnika, zwłaszcza drobnego, utrata zabudowań (często wraz 
z całym inwentarzem) stanowi prawdziwą klęskę, skazując go (najczęściej wraz z rodziną) na 
lata życia w biedzie, a czasem (zwłaszcza w przypadku osób starszych) zmuszając do rezygnacji 
z prowadzenia gospodarstwa rolnego. W każdym razie rolnikowi jest na ogól trudniej niż innym 
przedsiębiorcom (nawet drobnym) odtworzyć własnymi siłami swój warsztat pracy od począt-
ku, nie mówiąc już o przystosowaniu się do innego zawodu. Trzeba też pamiętać, że spora część 
rolników oznacza się mniejszą zaradnością aniżeli przedsiębiorcy sensu stricto i na ogół nie dys-
ponuje też porównywalną zdolnością kredytową. Jak sądzę, usprawiedliwia to w rozważanym 
przypadku (także z konstytucyjnego punktu widzenia) wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia, 
nawet jeśli u jego podłoża leżą w sposób oczywisty względy paternalistyczne.

W drugiej części rozdziału 3 analizie poddane zostały trzy funkcje realizowane przez ubezpie-
czenia obowiązkowe. Wyróżniono tu: 1) ochronę interesów majątkowych osób poszkodowanych, 
2) ochronę interesów majątkowych osób ubezpieczonych (oba kierunki oddziaływania rozważa-
ne są wyłącznie w ramach ubezpieczeń OC), oraz 3) funkcję ochrony interesów majątkowych 
osób ubezpieczonych w obowiązkowych i przymusowych ubezpieczeniach, innych niż OC.

Gdy idzie o pierwszą funkcję, autor podziela powszechnie aprobowany pogląd, że jest ona 
najbardziej potrzebna w tych przypadkach, gdy ubezpieczony ponosi wobec poszkodowanego 
odpowiedzialność obiektywną, choć nie oznacza to, aby każdy potencjalny rodzaj odpowie-
dzialności na zasadzie ryzyka miał być asekurowany poprzez ubezpieczenie OC. Z drugiej strony 
Marcin Orlicki jest zdania, że obowiązkowe ubezpieczenie OC może być wprowadzone również 
w sytuacji, gdy odpowiedzialność ubezpieczonego opiera się na zasadzie winy. Dotyczy to przede 
wszystkim ubezpieczenia obejmującego swym zakresem przedstawicieli tego typu zawodów 
(np. lekarzy, notariuszy, radców prawnych, czy też doradców prawnych lub finansowych), przy 
wykonywaniu których wyrządzone mogą zostać szkody o takich rozmiarach, że ich naprawie-
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nie przekroczy możliwości majątkowe osoby prowadzącej dany rodzaj działalności. Dostrzegając 
ten argument (nie jedyny zresztą) jako przemawiający za wprowadzeniem w tym przypadku 
obowiązku ubezpieczenia OC, autor – podobnie jak teoretycy prawa ubezpieczeń, na których 
się powołuje – sygnalizuje również pewne słabości analizowanego rozwiązania, za jedną z waż-
niejszych uznając, jak się zdaje, okoliczność, że ubezpieczenie OC w negatywny sposób wpływa 
na przezorność i staranność wykonywania obowiązków zawodowych przez ubezpieczonych. Do-
dajmy, że wysuwając na plan pierwszy ochronę przez obowiązkowe ubezpieczenia interesów 
poszkodowanych dostrzega oczywiście ich rolę ochronną wobec ubezpieczonych, traktując ją 
jednak słusznie jedynie jako efekt uboczny ochrony poszkodowanych.

Gdy idzie o funkcje ubezpieczeń obowiązkowych innych niż OC, Marcin Orlicki, po omówieniu 
najbardziej charakterystycznych poglądów wyrażanych w tej mierze w literaturze, powraca raz 
jeszcze do problematyki ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych od ognia i innych 
zdarzeń losowych. Nie ulega wątpliwości, że uważa ją za najbardziej kontrowersyjną, przy czym 
odnosi się wrażenie, że ubezpieczenia te autor ostatecznie aprobuje tylko jako swego rodzaju 
„zło konieczne”.

Jako wartościowe i pogłębione jawią się uwagi pomieszczone w rozdziale 5, zatytułowanym 
„Obowiązek ubezpieczenia”, choć z nie wszystkimi propozycjami Marcina Orlickiego zgadzam 
się w równym stopniu. Już na wstępie przyjęto tu kontrowersyjne założenie, że termin „obowią-
zek ubezpieczenia” powinien być zarezerwowany wyłącznie dla ubezpieczeń obowiązkowych, 
zaś w przypadku ubezpieczeń przymusowych trzeba go zastępować innymi określeniami, takimi 
przykładowo jak „nakaz” czy „powinność prawna”. Wydaje się, że propozycja ta idzie nieco za 
daleko. Pojęcie „obowiązek” ma w prawie ściśle oznaczoną konotację znaczeniową i obejmuje 
wszelkie sytuacje, gdy w ramach łączącego podmioty stosunku prawnego na określonej osobie 
ciąży przewidziana prawem powinność, w tym także powinność zawarcia oznaczonej przepi-
sami umowy. Jeżeli powinność ta dotyczy zawarcia umowy ubezpieczenia, to niezależnie od 
tego, o jaki jego typ ubezpieczenia idzie, mamy do czynienia z obowiązkiem ubezpieczenia, i to 
nawet wówczas, gdyby jego niedopełnienie nie było zabezpieczone żadną sankcją. Tak więc re-
zerwowanie tego określenia tylko dla ubezpieczeń obowiązkowych, nawet jeśli miałoby walor 
porządkujący w dziedzinie ubezpieczeń prywatnoprawnych, z kolei gdzie indziej mogłoby już 
prowadzić do zbędnych nieporozumień terminologicznych.

W pełni zgadzam się natomiast z wywodami autora, gdy podkreśla on niekonsekwencję termi-
nologiczną ustawodawcy zamierzającego nałożyć na kogoś obowiązek ubezpieczenia. Dowodzą 
tego przytoczone w rezenzowanym opracowaniu, a używane w aktach prawnych w sposób prze-
mienny, określenia: „obowiązek ubezpieczenia”, „obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia”, 
„obowiązek posiadania ochrony ubezpieczeniowej”, a nawet „obowiązek posiadania ważnej 
umowy ubezpieczenia”. Marcin Orlicki słusznie zauważa, że jako szczególnie niefortunny, bo 
przy literalnej wykładni prowadzący do nieporozumień, jawi się tu zwrot „obowiązek zawarcia 
umowy ubezpieczenia”. W konsekwencji, w pracy trafnie podkreśla się, że ważne jest nie tyle, 
kto zawarł umowę ubezpieczenia obowiązkowego (sam zobowiązany czy też osoba trzecia jako 
ubezpieczający), ale to, czy podmiot, na który został nałożony obowiązek ubezpieczenia, dyspo-
nuje w wyniku takiego zdarzenia ochroną ubezpieczeniową, i to – co najmniej – w zakresie i na 
warunkach wymaganych w akcie prawnym przewidującym dane ubezpieczenie obowiązkowe. 
Dodać wypada, że równie interesujące są dalsze rozważania, dotyczące obowiązku ubezpieczenia 
rozpatrywanego z różnych punktów widzenia (ubezpieczającego, ubezpieczonego i ubezpieczy-
ciela), a także uwagi na temat sankcji za niespełnienie wspomnianego obowiązku.
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Uważny czytelnik zauważy zapewne, że dotychczas nie omówiono trzech pozostałych roz-
działów pracy, a mianowicie rozdziału 4, przedstawiającego ubezpieczenia obowiązkowe w Unii 
Europejskiej, rozdziału 6 („Podstawowe regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń obowiązko-
wych”) oraz rozdziału 7 („Otoczenie instytucjonalne systemu ubezpieczeń obowiązkowych”). Ze 
względu na rozmiary i wielowątkowość pracy jest to jednak niemożliwe, skoro sam spis treści, 
znajdujący się w książce Marcina Orlickiego, jest dłuższy aniżeli mieszcząca się w granicach przy-
zwoitości recenzja. Wydaje się nadto, że wymienione wyżej fragmenty opracowania mają nieco 
mniejszy ciężar gatunkowy, co nie oznacza, iż są zbędne. Stanowią one cenne uzupełnienie za-
sadniczego trzonu pracy. W każdym razie bez nich autor mógłby się z kolei narazić na zarzut, że 
Jego rozważania są niekompletne.

W sumie recenzowana książka stanowi – w moim przekonaniu – niezwykle cenną pozycję 
wydawniczą dla każdego prawnika, który pragnie zgłębić tajniki ubezpieczeń gospodarczych. 
Została napisana przez wytrawnego znawcę problematyki, w sposób przemyślany, sumienny, 
przejrzysty, a przy tym nienaganny pod względem warsztatowym i stylistycznym. Oparto ją przy 
tym na starannie zebranej literaturze przedmiotu i odpowiednio dobranym orzecznictwie.

Oczywiście, jak w przypadku każdego dzieła o takich rozmiarach, można by się i tu doszukać 
słabszych punktów. I tak – przykładowo – wolno twierdzić, że autor w sposób zbyt obszerny 
powołuje poglądy doktryny, co wydaje się zbędne zwłaszcza wtedy, gdy przedstawia (nabyt czę-
sto w formie dosłownych cytatów) stanowiska pod zasadniczymi względami do siebie podobne 
i odwołujące się do zbliżonych argumentów. Trzeba jednak przyznać, że z reguły przedstawiane 
wypowiedzi charakteryzuje barwny język, co nadaje recenzowanej pracy dodatkowy koloryt. 
Nasuwa się też uwaga, że Marcin Orlicki nazbyt często opiera swe tezy i wnioski na wynikach języ-
kowej wykładni analizowanych przepisów, nieco nadużywając (w moim przekonaniu) argumentu 
odwołującego się do „racjonalizmu ustawodawcy”. Uderza to zwłaszcza wówczas, gdy chwilę 
później zarzuca (z reguły najzupełniej zresztą słusznie) temuż ustawodawcy niekonsekwencję, 
stosowanie niewłaściwej terminologii, niespójność przepisów, a nawet brak przemyślanej kon-
cepcji dotyczącej uregulowania ubezpieczeń obowiązkowych. 

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że owe słabsze strony w żadnej mierze nie podważają wie-
lokrotnie podkreślanych w recenzji walorów opracowania jako całości. Mamy tu do czynienia 
z dziełem stojącym na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, napisanym bardzo staran-
nie, z widoczną pasją, a przy tym stanowiącym efekt ogromnego wysiłku pisarskiego. Osobiście 
książkę Marcina Orlickiego uważam za jedną z najlepszych prac prawniczych spośród tych, z ja-
kimi przyszło mi się zapoznać w ciągu kilku ostatnich lat. 

Prof. dr hab. Andrzej Śmieja, Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, 
Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskie-
go
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Ilona Kwiecień (red. nauk.), „Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyj-
nego OC. Analiza rynku”, Poltext, Warszawa 2011, 296 s. (Jan Monkiewicz)

Co roku dochodzi w Polsce do kilkudziesięciu tysięcy wypadków drogowych zarejestrowa-
nych przez policję. W ostatnich latach w ich wyniku ginie corocznie około 4000 osób, zaś dalsze 
50 000 osób zostaje rannych. Według szacunkowych danych odnoszących się do 2009 r. ubez-
pieczyciele wypłacili świadczenia z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla ponad 
77 000 osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Można spokojnie przyjąć, że wielkości 
te w latach następnych były jeszcze wyższe. Jest to więc poważny problem zarówno społeczny, 
jak i ekonomiczny.

W świetle tych okoliczności z uznaniem należy przyjąć ukazanie się na rynku publikacji 
poświęconej w całości problematyce szkód osobowych kompensowanych z ubezpieczenia komu-
nikacyjnego OC, łączącej kwestie formalne i materialne, analizę zarówno regulacji, jak i praktyk 
rynkowych. Stało się to możliwe dzięki aktywności zasłużonego dla ubezpieczeń wydawnictwa 
Poltext oraz inicjatywie zespołu badawczego zorganizowanego przez bardzo prężne w ostatnich 
kilku latach Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjne-
go „ProMotor”. W efekcie powstało dzieło na wysokim poziomie akademickim, równocześnie 
o wysokim stopniu przydatności praktycznej. Dodajmy – dzieło oparte na niezwykle solidnych 
fundamentach empirycznych. Dodatkowo jest to publikacja, w której omawiana problematyka 
została ujęta na tle tendencji występujących obecnie w krajach Unii Europejskiej. Patrzymy więc 
na nasze podwórko, nie zapominając przy tym o sąsiadach.

Publikacja ma bardzo przejrzystą i przekonywującą konstrukcję – prowadzi czytelnika od 
spraw ogólnych do coraz bardziej szczegółowych. Otwiera ją rozdział autorstwa Doroty Maśniak. 
Autorka dokonuje systematyki kosztów wypadków drogowych oraz istniejących systemów kom-
pensacji szkód osobowych. Dzieli omawiane systemy na trzy klasy: klasyczny system deliktowy 
– dominujący w Europie, w tym w Polsce; system no–fault (w którym nie ma orzekania o wi-
nie) – rozpowszechniony m.in. w USA i w Kanadzie; oraz system tzw. bezpośredniej likwidacji 
szkód, który w istocie rzeczy stanowi skorygowany wariant systemu deliktowego. System tzw. 
bezpośredniej likwidacji szkód został już zastosowany w wielu jurysdykcjach europejskich. Pro-
wadzone są nad nim prace także w Polsce. Wprowadzenie tego systemu mogłoby bardzo ożywić 
nasz rynek ubezpieczeń komunikacyjnych i pozwoliłoby dodać mu nowe funkcjonalności.

W rozdziale 2, również autorstwa Doroty Maśniak, omówione zostały obowiązujący zakres 
kompensacji szkód osobowych w krajach UE oraz kryteria i źródła finansowania kosztów wy-
padków drogowych. Rozdział zamyka bardzo interesująca analiza swobody orzeczniczej sądów 
w poszczególnych krajach UE. Kwestia ta pojawia się zresztą także w kolejnych partiach książki, 
omawiana już w odniesieniu do Polski.

Rozdział 3, napisany przez Ilonę Kwiecień, Dominikę Kaczanowską i Piotra Kaczanowskiego, 
wprowadza nas w krajowe uwarunkowania systemowe kompensacji szkód osobowych z ubez-
pieczenia OC. Ogół tych uwarunkowań podzielony został na trzy grupy: techniczne, ekonomiczne 
i prawne. Właśnie tym ostatnim autorzy poświęcają najwięcej uwagi. 

Niejako kontynuację rozważań zamieszczonych w tym rozdziale stanowi rozdział 4, autorstwa 
Ilony Kwiecień. Poświęcony jest on w całości ramom systemowym związanym z dochodzeniem 
roszczeń. Autorka przedstawia obowiązujące regulacje dotyczące dochodzenia roszczeń za 
szkody osobowe, analizuje koszty z tym związane oraz rozpatruje różne systemy rozstrzygania 
sporów w tym zakresie. 
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Za swoiste dopełnienie rozważań przedstawionych w rozdziałach 3 oraz 4 można uznać roz-
dział 5 autorstwa Marka Monkiewicza. Dostarcza on czytelnikowi interesującego materiału 
empirycznego do analizy ekonomicznych aspektów kompensacji szkód osobowych. Rozdział, 
oparty w dużej mierze na danych pozyskanych bezpośrednio od zakładów ubezpieczeń, zawie-
ra wieloaspektową charakterystykę procesów materialnych odnotowanych w ostatnich latach 
w odniesieniu do szkód osobowych oraz składowych uzyskanych wypłat. Dodatkowo ukazuje 
wymiar czasowy prowadzonych postępowań odszkodowawczych oraz rolę, jaką w tym zakresie 
odgrywają sądy.

W rozdziale 6 Agnieszka Świetlikowska podejmuje zagadnienia kompensacji szkód osobo-
wych wywołanych przez kierowców nieubezpieczonych i nieznanych. Podkreśla ona fakt, że 
w ostatnich latach znacznie wzrosły zarówno liczba roszczeń zgłaszanych z tego tytułu do Ubez-
pieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jak i wartość wypłacanych odszkodowań.

W rozdziale 7, autorstwa Aleksandra Daszewskiego, przedmiotem analizy jest zadośćuczy-
nienie za krzywdę w konsekwencji szkody na osobie. Interesujące w przeprowadzonej analizie 
jest zwłaszcza to, że autor przedstawia tę problematykę nie tylko w oparciu o formalne zapisy 
kodeksowe, lecz także na podstawie przeglądu stanu orzecznictwa w tym zakresie, zwłaszcza 
w odniesieniu do wysokości zasądzanych z tego tytułu kwot. Podkreśla on chaotyczny charakter 
dotychczasowych rozstrzygnięć sądowych, a także zwraca uwagę na fakt, iż regulacje te będą 
miały poważny wpływ na wysokość obciążeń z tego tytułu dla zakładów ubezpieczeń.

W rozdziale 8, napisanym przez Ilonę Kwiecień, Marka Monkiewicza, Bartłomieja Krupę oraz 
Joannę Smereczańską–Smulczyk, podjęta została – bulwersująca ostatnio opinię publiczną 
– kwestia dochodzenia roszczeń z perspektywy doradców odszkodowawczych oraz pełnomoc-
ników poszkodowanych. Autorzy przedstawiają rolę i miejsce doradców odszkodowawczych 
w procesie likwidacji szkód osobowych oraz zagadnienie sądowego dochodzenia roszczeń. Za 
szczególnie wartościowe można uznać przedstawienie tej problematyki na tle rozwiązań istnie-
jących w tym zakresie w innych, wybranych krajach unijnych.

Rozdział 9, autorstwa Ewy Poprawskiej oraz Anny Jędrychowskiej, umieszcza z kolei oma-
wianą problematykę szkód osobowych w kontekście gospodarki finansowej ubezpieczyciela. 
Interesujące są zwłaszcza spostrzeżenia autorek dotyczące wpływu szkód osobowych na wyniki 
działalności ubezpieczycieli.

Książkę zamyka rozdział 10, autorstwa Doroty Maśniak oraz Michała Szyszki, traktujący o kom-
pensacji szkód osobowych z wypadków drogowych o charakterze transgranicznym. Dobrze, że ta 
kwestia, niebywale istotna w świetle rosnącego dynamicznie ruchu transgranicznego, znalazła 
swoje miejsce w recenzowanym dziele. Autorzy pokazują istniejący w tym zakresie system unij-
ny, omawiają także rolę Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jak wynika z pobieżnego nawet przeglądu, publikacja „Szkody osobowe kompensowane 
z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza rynku” warta jest zainteresowania czytelników. 
Przynosi ona całkiem pokaźną porcję nowych spostrzeżeń, interpretacji i poglądów w tak deli-
katnej, złożonej, społecznie ważnej, a równocześnie tak mało zbadanej dziedzinie, jaką stanowią 
szkody osobowe z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Co ważne, prezentuje ona 
poglądy wielu różnych ośrodków myśli ubezpieczeniowej w kraju – Wrocławia, Warszawy oraz 
Gdańska, umiejętnie łącząc wypowiedzi teoretyków i praktyków. Mam nadzieję, że stanie się 
ona inspiracją do dalszych badań, które pozwolą nam lepiej zrozumieć ten zakres otaczającej 
nas rzeczywistości, a także lepiej ukształtować ją w płaszczyźnie regulacyjnej.

Prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska
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Wojciech Lewicki, „Ekonomiczne i organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku 
motoryzacyjnym w Polsce”, Print Group, Szczecin 2010, 255 s. (Kazimierz Ortyński)

1. Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym stanowi istotny element prawa konkurencji 
UE. Zasady funkcjonowania UE po wejściu Traktatu z Lizbony, a także po reformie wspólnotowe-
go prawa konkurencji w 2004 r. określają, że główną metodą racjonalizacji względnego zakazu 
porozumień ograniczających konkurencję są wyłączenia grupowe. Wychodzi się tutaj z założe-
nia, że korzyści dla konsumentów, wynikające ze współdziałania podmiotów funkcjonujących 
w danym sektorze gospodarki, są większe niż negatywne skutki dla działania mechanizmu kon-
kurencji.

Wyłączenie grupowe (określonych porozumień wertykalnych) spod zakazu porozumień ogra-
niczających konkurencję w sektorze pojazdów silnikowych (rozporządzenie Komisji Europejskiej 
nr 1440/2002) miało na celu ochronę konkurencji na rynkach dystrybucji nowych pojazdów sil-
nikowych i na rynkach usług posprzedażnych oraz ochronę interesów konsumentów. 

Zbadanie wpływu tego rozporządzenia, a ściślej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycz-
nia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów 
samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 38, poz. 329), 
na praktykę branżową sektora motoryzacyjnego, poziom konkurencji w tym sektorze, a także na 
zmiany w sieci niezależnych podmiotów zajmujących się naprawami oraz na liberalizację wyko-
rzystania części zamiennych jest istotnym wyzwaniem badawczym oraz jest cenne ze względu 
na aktualność problematyki. Podjęcie tej tematyki przez Wojciecha Lewickiego w pracy „Ekono-
miczne i organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce” należy 
więc uznać za celowe i w pełni uzasadnione. Książka jest adresowana przede wszystkim do osób 
zajmujących się problematyką wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym oraz likwidacją 
szkód komunikacyjnych w pojeździe samochodowym.

2. Recenzowana książka składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, podsumowania i wniosków, 
bibliografii oraz spisu tabel i rysunków. W poszczególnych rozdziałach podjęto następujące za-
gadnienia: „Rynek motoryzacyjny w świetle zmian systemowych” (rozdział I); „Organizacyjne 
skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce” (rozdział II); „Ekonomiczne 
skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce” (rozdział III); „Koncepcja 
zmian w podejściu towarzystw ubezpieczeniowych do wprowadzenia wyłączeń sektorowych” 
(rozdział IV); „Bariery i korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązań modelowych” (rozdział V).

Wykaz źródeł składa się ze 140 pozycji: 56 książkowych, 34 w formie artykułów, 36 źródeł sta-
tystycznych, prawnych oraz innych, a także 14 źródeł internetowych. Książka liczy 255 stron.

We wstępie autor podkreśla, że wdrożenie rozporządzenia Rady Ministrów z 2003 r., o którym 
mowa wyżej, powinno osłabić wpływ producentów pojazdów samochodowych na funkcjonowa-
nie rynku motoryzacyjnego, w tym na wybór rodzaju części zamiennych w serwisach naprawczych. 
Wskazuje się, że zakłady ubezpieczeń uzyskały tym samym możliwość wpływania na dobór tych 
części w przypadku napraw powypadkowych pojazdów mechanicznych objętych ubezpiecze-
niem komunikacyjnym. 

Autor sformułował następującą tezę badawczą: „Wdrożenie wyłączeń sektorowych przyczyni 
się do wzrostu konkurencyjności usług na rynku motoryzacyjnym w Polsce oraz do stosowania 
szerszej grupy produktów na rynku napraw i tym samym wpłynie na obniżenie wysokości od-
szkodowań przyznawanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, co w konsekwencji powinno 
doprowadzić do obniżenia składek ubezpieczeniowych”. 
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Natomiast za główny cel pracy uznano „określenie podstawowych zmian na rynku motoryza-
cyjnym w Polsce po wprowadzeniu wyłączeń sektorowych poprzez próbę identyfikacji skutków 
ekonomicznych i organizacyjnych zmian w skali mikro i makro”. Do dalszych celów pracy zali-
czono dokonanie oceny oddziaływania wyłączeń sektorowych na koszty napraw samochodów 
osobowych oraz na wysokość odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych, a także opraco-
wanie koncepcji modelu funkcjonowania ubezpieczycieli z uwzględnieniem skutków wyłączeń 
sektorowych.

Rozdział I odnosi się głównie do problematyki rynku motoryzacyjnego w Polsce. Na począt-
ku rozdziału określa się pojęcie i funkcje tego rynku, przy wykorzystaniu definicji opartych na 
cytowanej literaturze przedmiotu. Wskazuje się też na segmenty rynku motoryzacyjnego, ze 
szczególnym podkreśleniem ich zyskowności, przede wszystkim w oparciu o opracowania nie-
mieckie.

W dalszej części podjęto próbę charakterystyki popytu na usługi motoryzacyjne, przy czym nie 
wiadomo dlaczego jako miernik tego popytu wykorzystano wybrane wielkości charakteryzujące 
rynek ubezpieczeniowy ogółem (s. 23, gdzie wskazuje się na łączny zysk netto ubezpieczycieli 
life oraz non–life – brak tu logicznego związku z popytem na usługi motoryzacyjne) oraz ry-
nek ubezpieczeń komunikacyjnych (używa się tutaj pojęcia „składki zebranej” zamiast „składki 
przypisanej”, podobnie sformułowania „dział ubezpieczeń majątkowych” zamiast „dział II ubez-
pieczeń” lub „ubezpieczeń non–life”). Niewłaściwie też określono rysunek 1.3 ze s. 24 (przychody 
ubezpieczycieli w 2006 r. na ponad 8,6 mln zł, a zyski z działalności ubezpieczeniowej na ponad 
2,5 mln zł itd.). Na marginesie należy dodać, że określenie „zyski z działalności ubezpieczenio-
wej” również nie jest odpowiednie; autor odnosi się bowiem do zysku netto, który obejmuje 
(po opodatkowaniu) zarówno wynik z działalności technicznej (ubezpieczeniowej), jak i wynik 
z działalności lokacyjnej. Pominięcie rezerw techniczno–ubezpieczeniowych na tabeli 1.1 ze 
s. 25 istotnie zniekształca pogląd na sytuację finansową zakładów ubezpieczeń w części od-
noszącej się do ubezpieczeń komunikacyjnych (na marginesie: sformułowanie „ubezpieczeń 
OC” wcale nie oznacza ubezpieczeń komunikacyjnych, powinno tu być zastosowane określenie 
„ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”). Następnie autor wskazuje, że istotnym 
elementem rynku motoryzacyjnego wpływającym na popyt (chyba na usługi motoryzacyjne?) 
jest rynek leasingowy. Charakteryzuje strukturę rynku leasingu samochodów osobowych w la-
tach 2006–2007, sprzedaż samochodów w latach 1998–2006, a także rozwój zarządzania flotami 
samochodów. Kolejnymi rozpatrywanymi zagadnieniami są: wielkość produkcji samochodów 
osobowych, wielkość importu pojazdów samochodowych oraz dynamika rynku serwisów na-
prawczych w Polsce.

Autor podkreśla, że istotny wpływ na funkcjonowanie rynku usług motoryzacyjnych mają ana-
lizowane wyłączenia sektorowe, wprowadzone w 2002 r. przez Komisję Europejską. Umożliwiły 
one m.in. stosowanie różnych typów części zamiennych przy naprawach pojazdów samocho-
dowych. Zagadnienie to zilustrowano, pokazując wielkość zmian w wykorzystaniu tych części 
przy likwidacji szkody komunikacyjnej objętej ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych. Na marginesie należy zauważyć, że przy rozważaniu zagadnień ubezpieczeniowych 
autor często używa sformułowań skrótowych i potocznych (naukowo niepoprawnych), np. 
„osoba poszkodowana z polisy OC” – chodzi o osobę poszkodowaną przez sprawcę posiadają-
cego zawartą umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; należy tu także 
przypomnieć, że polisa jest tylko jednym z możliwych dokumentów potwierdzających zawarcie 
umowy ubezpieczenia. W dalszej części podnosi się też kwestię zasadności regulacji ustawowej 
rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. W tym miejscu należy podkreślić, że zagadnienia zasad-
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ności regulacji tego rynku znalazły wyraz m.in. w szeregu polskich publikacjach naukowych 
dotyczących ubezpieczeń, o czym autor nie wspomina. Kolejnym zagadnieniem omawianym 
w rozdziale I jest problematyka badań marketingowych wykorzystywanych na rynku motory-
zacyjnym. Następnie ponownie rozważa się zagadnienia wyłączeń sektorowych na rynku usług 
motoryzacyjnych i podkreśla szczególną rolę organizacji konsumenckich w działaniach na rzecz 
liberalizacji rynku motoryzacyjnego w Europie. Szczegółowej analizie poddano też zakres oraz 
skutki rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1400/2002 o wyłączeniu grupowym w sektorze 
motoryzacyjnym, zarówno z wyraźnym podkreśleniem jego znaczenia dla dystrybucji nowych 
pojazdów silnikowych, jak i w obszarze napraw oraz przeglądów pojazdów silnikowych. Wskazu-
je się, że wdrożenie nowych regulacji o wyłączeniu grupowym wzmocniło konkurencję na rynku 
dystrybucji nowych pojazdów oraz na rynku usług posprzedażowych. Analizuje się także pro-
blematykę porozumień wertykalnych w UE w świetle zasad Traktatu o Wspólnocie Europejskiej 
oraz inne akty normatywne UE związane z problematyką konkurencji.

W końcowej części tego rozdziału przedmiotem analizy jest zagadnienie regulacji wyłączeń 
sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce (por. cytowane rozporządzenie Rady Ministrów 
z 2003 r., które weszło w życie w listopadzie 2004 r.) oraz ich wpływ na sytuację i funkcjonowa-
nie rynku motoryzacyjnego w Polsce w latach 2004–2009. Autor wskazuje, że po wdrożeniu 
powyższej regulacji wystąpiło zjawisko zwiększonej konkurencji w dziedzinie napraw pojazdów 
samochodowych, jednak nie do końca zostały zniesione monopolistyczne praktyki koncernów 
samochodowych. 

W rozdziale II w pierwszej kolejności autor charakteryzuje wpływ rozporządzenia Komisji Eu-
ropejskiej nr 1400/2002 na systemy sprzedaży i dystrybucji samochodów osobowych. Następnie 
przedstawia wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli uszkodzo-
nych nowych pojazdów (nabytych w salonie samochodowym), w 2007 r. w jednym z oddziałów 
zakładu ubezpieczeń, a dotyczących organizacji salonu samochodowego, jakości świadczonych 
tam usług oraz możliwości jazdy próbnej (s. 84–88). Trudno jednak uznać prezentowane wyniki 
za naukowo uzasadnione, m.in. ze względu na brak szczegółowej informacji na temat metodo-
logii badań, małą próbę statystyczną, a także na brak porównania z okresem sprzed wdrożenia 
wspomnianego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów.

W dalszej części rozdziału opisano zmiany, jakie wprowadziło powyższe rozporządzenie Komi-
sji Europejskiej w obszarze części zamiennych do pojazdów samochodowych. Zwrócono uwagę 
na nowe rodzaje tych części (oryginalne części zamienne, oryginalne części zamienne pozostałe, 
części zamienne nieoryginalne – zamienniki, części zamienne o porównywalnej jakości) oraz na 
charakter dystrybucji i wykorzystania poszczególnych grup części zamiennych na rynku usług 
serwisowych. Poddano analizie również poszczególne grupy jakości technicznej części zamien-
nych, z uwzględnieniem ich dostępności na rynku motoryzacyjnym. Wskazano także na zmiany, 
jakie dokonały się w Polsce w latach 2004–2008 w sieci usług serwisowych pojazdów samo-
chodowych, w szczególności pokazano rozwój nowego typu placówek serwisowych. Pod koniec 
rozdziału II zaprezentowano wyniki badań jakości usług naprawczych z rynku motoryzacyjnego 
w Wielkiej Brytanii z roku 2005 r. oraz podjęto próbę określenia słabych i mocnych stron rynku 
usług motoryzacyjnych w Polsce w latach 2004–2009.

W rozdziale III, po wstępnym scharakteryzowaniu wybranych zagadnień teorii rachunku 
kosztów, poddano analizie elementy składowe kosztu naprawy powypadkowej pojazdu sa-
mochodowego. Następnie wskazano na wykorzystywanie, m.in. przez ubezpieczycieli, przy 
szacowaniu kosztów tych napraw programów komputerowych Audatex oraz Eurotax. Dalej 
wskazano na możliwości programu Eurotax z modułem Monex w zakresie automatycznego 
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wyboru wymaganych typów części zamiennych z danej grupy jakościowej, dla danej kategorii 
wiekowej uszkodzonego pojazdu wraz z określeniem ich dostawcy. 

W następnej części autor przedstawia wyniki własnych analiz symulacji kosztów napraw 
powypadkowych (przyjęto wystąpienie takich samych uszkodzeń w badanych pojazdach) z wyko-
rzystaniem programu kosztorysowego Eurotax z aktywnym modułem Monex dla 16 samochodów 
z czterech segmentów pojazdów samochodowych oraz czterech wariantów kosztorysowania 
napraw i wyboru typów części zamiennych: oryginalnych, oryginalnych po obniżeniu ich ceny 
o 50%, tzw. o najwyższej jakości oraz z wariantu tzw. najniższa cena.

Kolejnym etapem analizy było określenie udziału kosztu naprawy w cenie (wartości) pojazdu, 
a także w wysokości składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów me-
chanicznych i w ubezpieczeniu autocasco (AC), w każdym badanym segmencie oraz w każdej 
rozważanej marce pojazdu. Wyniki analiz wskazały na istnienie zbieżności między wielkościami 
badanych kosztów napraw powypadkowych a wielkościami rozważanych składek ubezpiecze-
niowych, zarówno w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów samochodowych, jak 
i w przypadku ubezpieczenia AC. Jednak mankamentem tych analiz w odniesieniu do ubez-
pieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych było nieuwzględnienie wszystkich rodzajów 
szkód (poza szkodami w pojeździe), jakie mogą być zgłoszone w ramach tego ubezpieczenia, tj. 
pozostałych szkód majątkowych, takich jak szkody na osobie, szkody w mieniu poza pojazdem 
samochodowym, oraz szkód niemajątkowych. Wymienione bowiem rodzaje szkód mają obecnie 
coraz większy wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej w tym ubezpieczeniu.

W końcowej części rozdziału III autor odnosi do dwóch kwestii: problematyki kalkulacji i tary-
fikacji składki ubezpieczeniowej oraz charakterystyki mocnych i słabych stron wpływu wyłączeń 
sektorowych głównie na rynku motoryzacyjnym. 

Przy omawianiu problematyki kalkulacji i taryfikacji składek zanalizowano ich etapy i stosowa-
ne metody na podstawie trzech powoływanych opracowań aktuarialnych. Jednak w konkluzji 
rozważań autor odchodzi od rozważań teoretycznych i podkreśla, że w praktyce krajowych 
zakładów ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia komunikacyjne do określania składek 
wykorzystuje się odpowiednie programy, zawarte w kalkulatorze składek. Takie podejście do 
problemu kalkulacji (taryfikacji) składek wymagałoby rozwinięcia zagadnienia podstaw kalkula-
cyjnych, przyjmowanych przy konstruowaniu tego typu programów. 

Następnie autor wraca do problematyki liberalizacji rynku części zamiennych do pojazdów 
samochodowych oraz jej wpływu na stosowanie różnych typów części zamiennych w procesie 
naprawy uszkodzonych pojazdów. Podkreśla, że skutkiem tych zmian jest obniżenie kosztów 
napraw uszkodzonych pojazdów (przeciętnie o 18%), co z kolei jest ważkim argumentem prze-
mawiającym za odpowiednim obniżeniem składek ubezpieczeniowych. W końcowej części 
rozdziału przeanalizowano zarówno korzyści, jak i problemy wynikające z wdrożenia wyłączeń 
sektorowych dla konsumentów, zakładów ubezpieczeń oraz dealerów samochodowych. 

Rozdział IV ma charakter postulatywny. Autor wskazuje na potrzebę ujednolicenia reguł 
i procedur stosowanych przez zakłady ubezpieczeń, takich jak: procedury likwidacji szkód komu-
nikacyjnych, w tym metody kwalifikacji uszkodzonych elementów w pojeździe samochodowym, 
zasady wykorzystania różnych typów części zamiennych w systemie napraw powypadkowych 
oraz metody szacowania kosztów napraw powypadkowych. Takie zmiany, zdaniem autora, 
umożliwiłyby obniżenie przez ubezpieczycieli składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych. 

W dalszej części rozdziału scharakteryzowane zostały zmiany w systemie likwidacji szkód 
komunikacyjnych, przeprowadzane przez największego ubezpieczyciela w Polsce od 2005 r., 
a polegające m.in. na szerszym wykorzystaniu w naprawach powypadkowych pojazdów samo-
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chodowych tzw. alternatywnych części zamiennych zamiast części tzw. serwisowych. Wskazuje 
się także, że większość firm prowadzących ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce przyjęła ten 
system w latach 2006–2007.

Następnie zaprezentowano wyniki analiz 2350 odszkodowań wypłaconych z tytułu powypad-
kowych szkód w pojeździe w 2006 r., m.in. pod kątem sposobu likwidacji szkód oraz udziału 
kosztu części zamiennych w ogólnych sumach tych odszkodowań.

Autor przedstawił też swoje propozycje nowych (zmniejszonych) składek w ubezpieczeniu 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz w ubezpieczeniu AC dla wybranych (badanych) 
marek samochodowych. Zwrócił przy tym uwagę, że w ubezpieczeniu AC uwzględnienie czę-
ści alternatywnych zamiast oryginalnych serwisowych może stanowić istotną przesłankę przy 
podejmowaniu decyzji o obniżeniu składki ubezpieczeniowej, głównie dla pojazdów z tzw. wyż-
szych segmentów. 

W dalszej części rozdziału zaproponowano zmiany w rozliczaniu szkody komunikacyjnej w po-
jeździe, zarówno przy likwidacji szkody tzw. metodą kosztorysową, jak i tzw. metodą fakturową. 
W wariancie kosztorysowym proponuje się – odpowiednio do wieku uszkodzonego pojazdu – 
stosowanie i uwzględnianie w koszcie naprawy części zamiennych tzw. serwisowych bądź innych 
niż serwisowe. Natomiast w wariancie likwidacji szkody na podstawie faktury – w zależności od 
wieku uszkodzonego pojazdu – proponuje się rozliczenie szkody z wykorzystaniem takich typów 
części, jak: oryginalne, oryginalne z sieci wytwórców, względnie oryginalne o porównywalnej 
wielkości. W końcowej części rozdziału autor w znacznym stopniu powtórzył swoje wcześniejsze 
postulaty, dotyczące przede wszystkim potrzeby ujednolicenia procesu likwidacji szkód w pojeź-
dzie samochodowym w zakładach ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia komunikacyjne.

Rozdział V poświęcono dyskusji na temat trudności dotyczących oraz korzyści wynikających 
z szerszego wykorzystania różnych typów części zamiennych, tj. innych niż oryginalne, szczegól-
nie w pojazdach starszych (powyżej 3 lat), w trakcie napraw uszkodzonych pojazdów oraz przy 
akceptowaniu tych kosztów w procesie likwidacji szkód przez firmy ubezpieczeniowe.

W podsumowaniu i wnioskach autor dokonuje syntezy rezultatów przeprowadzonych analiz, 
odnosząc się do stopnia zrealizowania celów pracy oraz wskazując argumenty przemawiające za 
zasadnością postawionej tezy badawczej. Prezentowane są także wnioski wynikające z procesu 
badawczego.

3. Do słabszych stron pracy, oprócz już wcześniej wskazanych, należy jeszcze zaliczyć wy-
stępowanie powtórzeń, co zmniejsza przejrzystość wywodu. Także problematyka składek 
ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych została ujęta w sposób zbyt powierz-
chowny. Na marginesie należy dodać, że oceny oddziaływania powyższego rozporządzenia na 
sektor motoryzacyjny dokonały zarówno Komisja Europejska, w końcu maja 2008 r., jak i rząd 
polski (Komitet Europejski Rady Ministrów), w końcu września 2009 r. Uwzględnienie tych sta-
nowisk niewątpliwie wzbogaciłoby recenzowaną pracę.

Natomiast pozytywami pracy są: rozwinięcie problematyki wyłączeń sektorowych w sekto-
rze motoryzacyjnym, wykazanie wpływu liberalizacji tego rynku na obniżenie kosztów napraw 
powypadkowych pojazdów samochodowych oraz wysokość odszkodowań z tytułu szkód ko-
munikacyjnych z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeń AC. 
Zasadny też jest postulat autora dotyczący celowości unifikacji przez polskie zakłady ubezpie-
czeń reguł i procedur likwidacji szkód komunikacyjnych w pojazdach samochodowych.

Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Ortyński, Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej
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Joanna Rutecka, „Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytal-
nym”, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, 253 s. 
(Urszula Kalina–Prasznic)

Książka Joanny Ruteckiej „Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie 
emerytalnym”, opublikowana w 2012 r. powstała na podstawie dysertacji doktorskiej, napisanej 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza. Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych, 
pracuje jako adiunkt w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego SGH, gdzie zajmuje się ubezpiecze-
niami, zarówno społecznymi, jak i gospodarczymi, zagadnieniami oszczędzania i inwestowania 
oraz problematyką funkcjonowania systemów zabezpieczenia emerytalnego. Jednocześnie jest 
aktywna w działalności eksperckiej i edukacyjno–informacyjnej współpracując z podmiotami 
funkcjonującymi w obszarze ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Takie łączenie wiedzy 
teoretycznej z doświadczeniami praktycznymi znalazło odzwierciedlenie w omawianej pracy, 
jej strukturze, wielowątkowej argumentacji, trafnym wyborze analizowanych kwestii szczegó-
łowych.

Książka liczy 253 strony. Przywołana w niej bogata bibliografia zawiera blisko 300 pozycji, 
w większości obcojęzycznych. Walorem pracy są także rysunki (23) oraz tabele (47), które w spo-
sób przejrzysty i syntetyczny ukazują omawiane kwestie. Autorka wykorzystała także analizy 
porównawcze, metody statystyczne oraz modele aktuarialne. Odnoszą się one do funkcjonowa-
nia polskiego systemu emerytalnego zarówno przed reformą, jak i po niej.

Praca zawiera sześć rozdziałów: I. „Ubezpieczenie w zabezpieczeniu emerytalnym”, II. „Cechy 
systemów i typologia reform emerytalnych”, III. „Znaczenie i formy redystrybucji w systemach 
emerytalnych”, IV. „Miary redystrybucji emerytalnej”, V. „Redystrybucyjność polskiego systemu 
ubezpieczenia emerytalnego”, VI. „Wpływ redystrybucji na zróżnicowanie emerytur bazowych – 
przykład polskiego systemu ubezpieczenia emerytalnego”.

Klamrą spinającą rozważania merytoryczne są „Wprowadzenie” oraz „Zakończenie”. We „Wpro-
wadzeniu” autorka precyzuje cel pracy, którym jest „sklasyfikowanie i ustalenie tendencji zmian 
redystrybucji dochodowej występującej w systemach emerytalnych oraz dokonanie pomiaru 
i oceny redystrybucji dochodowej występującej w części bazowej polskiego systemu ubezpiecze-
nia emerytalnego”. Tak określony cel badawczy znajduje odzwierciedlenie w konstrukcji pracy, 
której centralną tezą jest stwierdzenie, iż „reformowanie systemów emerytalnych w kierunku 
rozwiązań o zdefiniowanej składce i finansowania kapitałowego powoduje znaczne ograniczenie 
redystrybucji dochodów występujących w zabezpieczeniu społecznym na okres starości”.

W rozdziale I omówiono trzy kwestie, podstawowe dla dalszych wywodów: problem ryzyka 
starości w systemie zabezpieczenia społecznego, zarządzanie tym ryzykiem oraz definicję ubez-
pieczeniowego systemu emerytalnego, która zakreśla obszar zainteresowań autorki. Rozdział II 
zawiera analizę cech systemów i typologii reform emerytalnych. W oparciu o charakterystykę 
systemów zabezpieczenia emerytalnego dokonano prezentacji koncepcji systemów emerytal-
nych, od koncepcji klasycznej poczynając, poprzez typologie MOP, Banku Światowego, Komisji 
Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Emerytalnego. W końcowej czę-
ści rozdziału omówiono tendencje światowe w procesie reformowania systemów emerytalnych, 
zarówno w tzw. pierwszej jak i drugiej rundzie reform.

Rozdziały I i II mają charakter wprowadzający do szczegółowej analizy redystrybucji w sys-
temach emerytalnych. O znaczeniu i formach redystrybucji autorka pisze w rozdziale III, który 
zawiera omówienie redystrybucji emerytalnej jako szczególnego rodzaju redystrybucji docho-
dów. Jest to bardzo istotna część rozprawy, bowiem systematyzuje pojęcia i klasyfikuje narzędzia 
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redystrybucji emerytalnej. Na uwagę zasługuje syntetyczna prezentacja tendencji i zmian, które 
w zakresie redystrybucji emerytalnej następują jako skutek przeprowadzanych reform systemo-
wych.

Kolejny rozdział poświęcono miarom redystrybucji emerytalnej. Jego lektura pozwala zro-
zumieć jak niezwykle skomplikowanym zadaniem jest określenie poziomu redystrybucji 
dochodowej dokonywanej w systemie emerytalnym. Bowiem wiąże się to z możliwością przyję-
cia różnych miar redystrybucji, różnych definicji dochodów, zmieniających się na przełomie lat 
warunków ekonomicznych i wielu jeszcze innych czynników wpływających na relacje pomiędzy 
wpłaconymi składkami a kwotą otrzymanych świadczeń.

Ostatnie dwa rozdziały poświęcone są kwestii ujętej w tytule pracy, analizowanej na przykładzie 
polskiego systemu ubezpieczenia emerytalnego. Odrębnie badana jest jego redystrybucyjność 
w odniesieniu do starego systemu oraz do nowego systemu w części bazowej. Przeprowadzona 
w rozdziale V analiza umożliwia ocenę wpływu redystrybucji na zróżnicowanie emerytur bazo-
wych, dokonaną w rozdziale VI. Autorka wykazała, że wprowadzenie systemu o zdefiniowanej 
składce w miejsce dotychczasowego systemu o zdefiniowanym świadczeniu, spowodowało 
silniejsze powiązanie wysokości emerytury z wartością wpłaconych składek. To zaś skutkuje na-
stępującymi zmianami:

zastąpienie składników socjalnych spłaszczających dochody emerytalne kredytowaniem � 
składek (opłacanie składek z budżetu za okres urlopu macierzyńskiego i wychowawczego);
wcześniejsza redystrybucja od osób bogatszych do biedniejszych, od mężczyzn do kobiet � 
oraz od osób o płaskiej karierze zawodowej do osób o wyższej dynamice wzrostu wynagro-
dzenia w okresie aktywności zawodowej, została ograniczona głównie do redystrybucji od 
mężczyzn do kobiet;
świadczenia oferowane przez nowy system uległy obniżeniu;� 
znacznej redukcji uległy stopy zastąpienia, głównie dla uczestników zarabiających poniżej � 
2,5–krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Wykorzystane przez autorkę mierniki redystrybucji dostarczyły zróżnicowanych, niekiedy 
sprzecznych, informacji o kierunkach redystrybucji w starym i nowym systemie emerytalnym. 
Autorka przeanalizowała kierunki redystrybucji w starym i nowym bazowym systemie emerytal-
nym w oparciu o cztery mierniki, tj. wysokość świadczenia, wskaźnik relatywnego zróżnicowania 
emerytur, stopę zastąpienia, uwzględniając następujące cechy beneficjentów: płeć, wynagro-
dzenie, staż ubezpieczeniowy i wiek przejścia na emeryturę.

Prowadzone w rozprawie rozważania i wyniki analiz pozwoliły autorce na sformułowanie sze-
regu wniosków o znacznej wartości teoretycznej i doniosłości praktycznej. W sposób syntetyczny 
zostały one wyartykułowane w zakończeniu pracy. Do szczególnie istotnych zaliczyć można te 
sformułowania, które należałoby uwzględnić w polityce społecznej oraz legislacyjnej w zakresie 
zabezpieczenia społecznego. Niewątpliwie walor taki mają stwierdzenia autorki, że:

wprowadzenie zasady ekwiwalentności i zastosowanie zróżnicowanej aktualnie formuły � 
zdefiniowanej składki, uwzględniającej wiek osoby przechodzącej na emeryturę powoduje, 
że emerytury większości ubezpieczonych będą znacznie niższe niż świadczenia, które otrzy-
maliby według starej formuły;
pobieranie emerytury w wysokości emerytury minimalnej może w przyszłości nabrać cech � 
powszechności;
korekcie uległy kierunki oraz siła redystrybucji dochodowej, silna redystrybucja od lepiej � 
do gorzej sytuowanych, została ograniczona do redystrybucji na rzecz osób korzystających 
z dopłat do emerytur minimalnych.
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Autorka wyraża uzasadnioną obawę, że redystrybucja dochodowa w obecnym systemie 
emerytalnym „nie zagwarantuje ubezpieczonym pokrycia wszystkich kosztów związanych z za-
spokojeniem podstawowych potrzeb w okresie starości, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów 
opieki długoterminowej”.

Konstatacja ta rodzi pytanie o racjonalność społeczną i ekonomiczną zmian w zakresie re-
dystrybucyjności systemu emerytalnego, mając na uwadze konstytucyjne prawo obywatela do 
zabezpieczenia społecznego w okresie starości. Omawiana książka stanowi wartościowy materiał 
do dyskusji i podjęcia próby odpowiedzi na powyższe pytanie przez ekonomistów, prawników, 
polityków społecznych oraz specjalistów z dziedziny ubezpieczeń społecznych.

Prof. dr hab. Urszula Kalina–Prasznic, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego
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Wanda Sułkowska (red.), „Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Wybrane zagadnienia 
ekonomiczne”, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, 350 s. (Ilona Kwiecień)
 

1. Szerokie spektrum zagadnień i problemów, jakie kreuje intensywnie rozwijający się ry-
nek ubezpieczeń implikuje równie szeroki zakres badań i analiz ekonomicznych w środowisku 
naukowym. Próbę syntezy wyników tych badań stanowi pozycja „Ubezpieczenia społeczne i go-
spodarcze. Wybrane zagadnienia ekonomiczne” pod redakcją Wandy Sułkowskiej. Publikacja ma 
na celu – jak wskazuje się we wstępie – „ukazanie problematyki ubezpieczeniowej w szerokiej 
perspektywie”, „wielokierunkowe podejście”, co z oczywistych względów trudne jest do realiza-
cji w kompleksowym ujęciu. Niemniej stanowi interesujący merytorycznie przegląd zagadnień 
szczegółowych, obrazujący aktualne tendencje i problemy badawcze w wybranych pięciu obsza-
rach tematycznych. 

2. Pierwsza część publikacji poświęcona została problemom zarządzania ryzykiem. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje opracowanie dotyczące zarządzania ryzykiem w kontroli zarządczej 
w jednostkach samorządu terytorialnego. Autorzy z dwóch ośrodków naukowych – Maria Ja-
strzębska, Marietta Janowicz–Lomott oraz Krzysztof Łyskawa zwracają uwagę na konieczność 
zintegrowanego podejścia do problemu ryzyka i zarządzania w jednostkach samorząd teryto-
rialnego na wzór organizacji sektora prywatnego. Podnoszą, że mimo iż ustalone standardy 
kontroli zarządczej (zastępujące węższe podejście w ramach kontroli finansowej) dla sektora 
finansów publicznych odnoszą się do idei zarządzania ryzykiem, wykorzystanie tych idei jest 
ograniczone. Koncentruje się ono na kwestiach poprawności proceduralnej, zatrzymuje na 
identyfikacji ryzyka, omijając istotne etapy, jak ocenę i planowanie aktywnych postaw wobec 
ryzyka. Z całą pewnością należy zgodzić się, że odpowiednia modyfikacja wymagań dokumen-
tacji dotyczącej audytu wewnętrznego mogłaby stanowić wsparcie rozwoju kultury zarządzania 
ryzykiem w JST. 

Podejście do ryzyka stanowi także przedmiot analizy zawartej w opracowaniu Moniki Wieczo-
rek–Kosmali. Autorka podejmuje problem aplikacji instrumentów alternatywnego finansowania 
ryzyka w przedsiębiorstwie. Autorka stawia tezę, że instrumenty te wymuszają nowe spojrzenie 
na retencję ryzyka, tak w aspekcie decyzyjnym jak i aplikacyjnym, przy czym wymagają uwzględ-
nienia zdolności retencyjnej przedsiębiorstwa. 

Maria Wąsewicz w swojej publikacji analizuje tradycyjne podejście do ryzyka w procesie 
zarządzania nieruchomościami, przy wykorzystaniu ubezpieczenia. Autorka opisuje rodzaje pro-
duktów znajdujące zastosowanie w analizowanym obszarze i tendencje po stronie podażowej 
na polskim rynku. Zwraca też uwagę na specyfikę nieruchomości, jako przedmiotu zarządzania, 
ale też różnorodność celów podmiotów, które zarządzają nieruchomością. 

Marzena Bac porusza zagadnienie regulacji ryzyka katastroficznego w ustawodawstwie pol-
skim. Wydaje się, że jest to zagadnienie nieco mniej „ekonomiczne”, należy jednak zwrócić 
uwagę, że ryzyko to ma charakter fundamentalny, jego realizacja stanowi obciążenie dla go-
spodarki i społeczeństwa, a z racji rozwoju gospodarczego, urbanizacji i wzrostu wskaźnika 
ubezpieczenia majątku poziom strat rośnie, co implikuje jednak znaczenie ekonomiczne pod-
jętej tematyki. Autorka konkluduje, że brak w Polsce jednolitego rozwiązania systemowego 
powoduje, że regulacje stanowią efekt doraźnych działań, tak w zakresie terminologii, jak i spo-
sobów finansowania strat. 
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3. W części „Ubezpieczenia majątkowe” zestawiono teksty podejmujące problematykę z róż-
nych obszarów, przy czy wydaje się, że opracowanie Grzegorza Strupczewskiego oraz Tomasza 
Jedynaka powinno znaleźć się w części poświęconej zarządzaniu ryzykiem. Autorzy analizują za-
gadnienie ryzyka związanego z funkcjonowaniem obiektów jądrowych, kładąc szczególny nacisk 
na ryzyko odpowiedzialności cywilnej w kontekście nowelizacji prawa atomowego, wymuszonej 
przez zmiany regulacji międzynarodowych. Wskazują, że zmiany będą wymuszały poszukiwanie 
efektywnego narzędzia finansowania ryzyka, co stanowi wyzwanie dla branży ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej. 

Pozostałe prace w tej części skupiają się na funkcjonowaniu produktów ubezpieczeń majątko-
wych, choć dwie z nich wciąż koncentrują uwagę na problemie ryzyka. 

Beata Nowotarska–Romaniak i Helena Ogrodnik przedstawiają wyniki badania ankietowego 
na temat czynników determinujących decyzje o zakupie i wyborze ubezpieczeń majątkowych, 
zależnie od płci, wieku i wykształcenia. Badania na terenie Bielska–Białej i Katowic wskazują, 
że na decyzje respondentów o zakupie ubezpieczenia wpływa przede wszystkim obawa przed 
szkodą, która z wiekiem ustępuje trosce o rodzinę, przy czym najważniejszym czynnikiem wy-
boru jest cena, a jakość usług ma mniejsze znaczenie. Wydaje się, że można by było rozszerzyć 
katalog odpowiedzi o „zakres ochrony”, który z jednej strony nie jest tożsamy z jakością usług, 
a z drugiej stanowi o poziomie świadomości ubezpieczeniowej i w wielu badaniach ogólnopol-
skich zyskuje w ocenach znaczenie zbliżone do ceny. 

Wanda Ronka–Chmielowiec i Patrycja Kowalczyk–Rólczyńska analizują ryzyko ubezpieczenio-
we w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC i AC, formułując wnioski dla zakładów ubezpieczeń. 
Stwierdzają na podstawie analizy danych rynkowych za okres 2002–2010 m.in., że ubezpie-
czenia OC przynoszą straty z działalności technicznej, są nierentowne i cechują się tendencją 
wzrostową w zakresie szkodowości, jednakże zakłady ubezpieczeń rozpraszają ryzyko ich funk-
cjonowania w praktyce, korzystając z „pozytywnych” cech ubezpieczenia AC. 

Maciej Cycoń podejmuje ważne – w kontekście rozwoju polskiego rynku kredytów hipotecznych 
i jednocześnie problemów z efektywnością kryzysu emerytalnego – zagadnienie wykorzystania 
ubezpieczeń dla zarządzania ryzykiem związanym z odwróconym kredytem hipotecznym. Wska-
zuje, że kredyt ten znacznie różni się od tradycyjnych kredytów hipotecznych i wymagać będzie 
nowych rozwiązań ubezpieczeniowych dopasowanych do jego specyfiki. 

4. Szczególnego znaczenia – w kontekście aktualnych problemów systemowych i demogra-
ficznych nie tylko na polskim rynku – nabierają dwie następne części monografii poświęcone 
ubezpieczeniom zdrowotnym (cz. III) oraz systemom emerytalnym (cz. IV).

Marta Borda wskazuje, że sektor ubezpieczeń zdrowotnych w Europie wykazuje tendencję 
wzrostową, a jednocześnie prywatne ubezpieczenia zdrowotne najczęściej nie odgrywają wciąż 
zbyt ważnej roli w finansowaniu ochrony zdrowia. Autorka podnosi, że choć zwiększa się popyt 
na świadczenia z zakresu ochrony zdrowia to istnieje kilka czynników, które mogą ograniczyć 
dalsze możliwości rozwoju sektora prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Europie, w tym: 
rosnąca koncentracja rynku, wysoki poziom składek ubezpieczeniowych czy brak zachęt podat-
kowych. 

Wagę czynników ograniczających rozwój, konieczność analizy innych rynków i ich doświadczeń 
potwierdzają Grażyna Sordyl i Joanna Niżnik – autorki opracowania „Analiza projektu ustawy 
o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym”, wyrażając zastrzeżenia do analizowanego projektu 
i wskazując, że mimo chlubnego podjęcia prac w zakresie reformy finansowania opieki zdrowot-
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nej wciąż nie określono planowanego modelu systemu, roli państwa i nie doceniono znaczenia 
konieczności pobudzania rynku i ochrony konsumentów. 

Na tle kierunku reform, ważkie zagadnienie kalkulacji wartości obecnej kosztów długotermi-
nowej opieki zdrowotnej w Polsce podjęła Daria Korytkowska. Wyniki uproszczonej kalkulacji 
z zastosowaniem rachunku rent pewnych, pozwalają wyrazić obawę, że w kontekście „ryzyka 
długowieczności” problem finansowania tego typu świadczeń będzie narastał i znacznie prze-
wyższy aktualnie ponoszone przez NFZ nakłady w tym zakresie.

Zmiany demograficzne są niekorzystne także z punktu widzenia funkcjonowania systemów 
emerytalnych. Tematyka ta podjęta została w części czwartej monografii.  

Jarosław Poteraj, w ujęciu teoretycznym, ukazuje złożoność ryzyka starości i podnosi, że – obok 
tradycyjnych metod zarządzania tym ryzykiem (zaopatrzeniowej i ubezpieczeniowej) – coraz 
większe znaczenie mają metody oszczędnościowa i inwestycyjna. W opinii autora, dyskusyjne 
jest uznanie ryzyka starości za zdarzenie losowe, z uwagi na niespełnienie klasycznie formuło-
wanych cech zdarzenia losowego jak „występowanie wbrew woli osoby dotkniętej zdarzeniem” 
i „nadzwyczajność”. Wydaje się jednak, że opinia ta jest trafna z punktu widzenia podmiotu ry-
zyka (jednostki dożywającej określonego wieku), lecz już niekoniecznie z punktu widzenia np. 
ubezpieczyciela. 

Problem funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych łączy się na polskim rynku po 
roku 1998 również ze wzrostem deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w roku 2010 de-
ficyt osiągnął rekordową wartość prawie 72 mld zł), co nie spełnia założeń reformy systemowej. 
Kamila Bielawska, analizując czynniki tego wzrostu, stwierdza, że decydującego znaczenia nie 
miały tu ani czynniki demograficzne, ani ekonomiczne, lecz zmiany regulacyjne po roku 2005, 
które prowadziły do obniżenia przychodów FUS przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków. Co 
istotne, autorka wyraża obawę, że wprowadzone w roku 2010 obniżenie części składki emery-
talnej przekazywanej do OFE może okazać się działaniem niewystarczającym dla ustabilizowania 
sytuacji finansowej FUS.

Na tle tych problemów istotne jest zagadnienie efektywności kapitałowych funduszy emery-
talnych. Teresa Czerwińska analizuje zastosowanie koncepcji ALM (asset liability management) 
w celu poprawności efektywności i skuteczności zarządzania działalnością funduszy emery-
talnych. Międzynarodowe standardy zarządzania aktywami funduszy emerytalnych zalecają 
wykorzystanie koncepcji ALM do optymalizacji polityki inwestycyjnej. Jej zastosowanie pozwala 
generować wyższe stopy zwrotu z portfela bez konieczności ponoszenia wyższego ryzyka. Jednak 
– jak podnosi autorka – polskie regulacje prawne nie przewidują możliwości znacznego różnico-
wania strategii inwestycyjnych funduszy emerytalnych, co jest niezbędne do aplikacji koncepcji 
ALM. Dodatkowo – koncepcja ta stwarza wiele problemów od ryzyka błędów modelowania 
i prognozowania zjawisk do niechęci menedżerów, których kompetencje ulegają ograniczeniu.

Ilustracją i punktem odniesienia do poprzednich analiz może być opracowanie Roberta Li-
sowskiego na temat systemu emerytalnego w Argentynie, na którym w części wzorowana była 
reforma systemu ubezpieczeń przeprowadzona w Polsce w roku 1999. Autor omawia przyczyny, 
istotę i skutki reformy w Argentynie (1994 r.), przy czym interesujące dla dalszych losów pol-
skiego sytemu jest to, że po kilku innych modyfikacjach systemu, w tym zmniejszenia składki 
odprowadzanej do drugiego filaru, w roku 2008 przeprowadzono w Argentynie nacjonalizację, 
która miała chronić przed skutkami globalnego kryzysu finansowego, przy czym jednak pojawiły 
się głosy, że była ona sposobem na uzyskanie środków na spłatę argentyńskich długów. Trudno 
nie dostrzec pewnych analogii do decyzji i odnoszących się do nich głosów w dyskusji na polskim 
rynku. 
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5. Ostatnia część poświęcona została ogólnym zagadnieniom rynku ubezpieczeń. Trzy opraco-
wania dotyczą funkcjonowania europejskich rynków ubezpieczeń. Sylwia Bożek charakteryzuje 
zmiany w zakresie aktywności europejskich rynków ubezpieczeniowych (głównie Europy Środ-
kowej i Zachodniej) w okresie kryzysu na rynkach finansowych. Aktywność mierzy poziomem 
składki ubezpieczeniowej, wahań jej przypisu oraz wskaźników penetracji, gęstości i retencji. 
Autorka stwierdza, że choć zauważalna jest wrażliwość wartości analizowanych wskaźników na 
kryzys, to podmioty sektora ubezpieczeniowego okazały się mniej wrażliwe na ryzyko globalne 
niż inne instytucje sektora finansowego, co tłumaczyć należy mniejszą wrażliwością na ryzyko 
płynności.

Problemy łagodzenia skutków cyklicznych kryzysów stać będą także przed zakładami ubezpie-
czeń rynków Europy Wschodniej. Potencjał tych rynków – które w ocenie autora znajdują się na 
etapie „intensywnych przemian ilościowych i jakościowych” – analizuje Ryszard Pukała. Zwraca 
uwagę, że mimo specyfiki oryginalnej drogi rozwoju, nieunikniona będzie integracja z rynkiem 
Unii Europejskiej, co przejawia się już w transferze know–how i kapitału. Opracowanie to może 
być szczególnie interesujące w aspekcie porównawczym z okresem rozwoju polskiego rynku 
ubezpieczeniowego we wczesnych latach 90. Aktualna pozycja i potencjał polskiego rynku są 
przedmiotem opracowania Renaty Pajewskiej–Kwaśny i Adama Śliwińskiego. Na tle krajów tzw. 
starej Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowo–Wschodniej autorzy formułują wnioski, że 
mimo, iż polski rynek nie należy do czołowych rynków ubezpieczeniowych to charakteryzuje go 
duża dynamika wzrostu i efektywność w porównaniu do np. dojrzałego rynku brytyjskiego. 

Obraz polskiego rynku – w odniesieniu do działalności reasekuracyjnej – przedstawia Krystyna 
Ciuman. Charakteryzuje wyniki działalności reasekuracyjnej ubezpieczycieli w Polsce w latach 
2008–2010, wskazując m.in. na spadek wskaźnika retencji składek i odszkodowań w badanym 
okresie oraz wysokie dodatnie saldo operacji reasekuracyjnych w roku 2010 w dziale II. Pewien 
niedosyt, bądź punkt wyjścia dla dalszych dyskusji, pozostawiać może brak pogłębionej analizy 
uwarunkowań fluktuacji przedstawionych wyników, gdyż choć dotyczą stosunkowo krótkiego 
lecz intensywnego okresu jeśli chodzi o otoczenie (kryzys finansowy, katastrofy naturalne).

Robert Kurek podejmuje ciekawy temat roli państwa w systemie informacyjnym nadzoru ubez-
pieczeniowego. Autor wychodzi z założenia, że informacja stanowi dobro publiczne, a łatwiejszy 
i pełniejszy dostęp do informacji dla wszystkich interesariuszy rynku ubezpieczeniowego eli-
minuje zjawisko asymetrii i daje możliwość podejmowania właściwych decyzji. Zwraca jednak 
uwagę, że aktywna rola państwa w niwelowaniu asymetrii może wywoływać zjawiska niepożą-
dane, dotyczące np. kosztów generowania i weryfikacji informacji, swobody konkurencyjnej, 
fałszowania rzeczywistego obrazu rynku czy „uśpienia” konsumentów. 

Jarosław Przybytniowski analizuje współpracę agentów ubezpieczeniowych z zakładami ubez-
pieczeń, na podstawie badań ankietowych wśród agentów w latach 2009–2011. W wynikach 
podaje, że choć agenci w zasadzie pozytywnie oceniają poziom wsparcia od zakładów ubezpie-
czeń, to ponad połowa ankietowanych kwestionuje kompetencje pracowników delegowanych 
do współpracy z pośrednikami. Respondenci podnosili także, że niekorzystnie na ich działalność 
wpływa sytuacja ekonomiczna w kraju, co zapewne powodowane było osadzeniem badania 
w okresie kryzysu finansowego; ponad połowa ankietowanych oceniła swoją sytuację ogólną 
w zakresie prowadzonej działalności jako dobrą, a ponad 1/5 jako złą.

Badania ankietowe stanowiły także podstawę opracowania Kingi Stęplewskiej, która podjęła 
istotne, zwłaszcza w okresie kryzysów gospodarczych, zagadnienie czynników determinujących 
decyzję o kontynuacji zawartej umowy ubezpieczenia na życie klientów indywidualnych. Odpo-
wiedzi zawarte w ankietach wskazują m.in., że zamiar kontynuowania umowy determinowany 
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jest przede wszystkim trudno mierzalnymi faktorami w postaci: zadowolenia z produktu i ob-
sługi oraz zaufania do firmy. Wyniki badania mogą stanowić interesujące wsparcie w polityce 
obsługi posprzedażowej realizowanej przez ubezpieczycieli.

Korzyści dla ubezpieczonych stanowią także temat badawczy opracowania Marii Płonki. 
Autorka czyni próbę odpowiedzi na pytanie jak zasady gospodarki finansowej Towarzystw Ubez-
pieczeń Wzajemnych mogą korzystnie wpływać na pozycję członków TUW. Szczególnie cenne 
w tej analizie jest uwzględnienie zasad szczegółowych zawartych w postanowieniach statuto-
wych dziesięciu zakładów ubezpieczeń wzajemnych polskiego rynku.

6. Rozpiętość poruszanych w publikacji zagadnień jest ogromna. Czynnikiem łączącym jest 
aktualność problemów, co podnosi walor publikacji. Dzięki tym cechom stanowić może bazę i in-
spirację do dalszych badań i dyskusji naukowych, tak jak to w części się już stało, gdyż omawiana 
pozycja – obok drugiej części poświęconej zagadnieniom prawnym – była kanwą konferencji na-
ukowej organizowanej w 2011 roku przez Katedrę Ubezpieczeń w Krakowie, stanowiącej zresztą 
udany mariaż prawa i ekonomii w obszarze ubezpieczeń. Z ekonomicznego punktu widzenia na-
leży podkreślić znaczenie praktycznego odniesienia teoretycznych rozważań autorów, co czyni tę 
pozycję cenną dla szerokiego kręgu odbiorców.

Dr Ilona Kwiecień, Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
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Nowości wydawnicze
(wybrane pozycje, które ukazały się w I poł. 2012 r. i uzupełnienie za rok 2011)

I. Zagadnienia ogólne: finanse, prawo, ubezpieczenia

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo
B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Andrzej Barczak, Stanisław Barczak (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i kom-
puterowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, Katowice 2011, 277 s.

2. Teresa Hanna Bednarczyk, Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost go-
spodarczy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, 308 s.

3. Joanna Dębicka, Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, 289 s.

4. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka–Chmielowiec (red. nauk.), Inwestycje finansowe i ubezpie-
czenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, nr 183, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wro-
cław 2011, 498 s. 

5. Marcin Kawiński, Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej. Skuteczność 
i efektywność, C.H. Beck, Warszawa 2011, 282 s.

6. Joanna Kuźnicka–Sulikowska, Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych ten-
dencji w ustawodawstwie polskim, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, 520 s.

7. Aleksandra Małek, Reasekuracja. Klasyczne i alternatywne metody transferu ryzyka ubez-
pieczeniowego, Poltext, Warszawa 2011, 239 s.

8. Walenty Ostasiewicz (red.), Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, 243 s.

9. Wanda Ronka–Chmielowiec, Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki: ubezpieczenia, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 175, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, 193 s. 

10. Alicja Stawowiak, Transfer ryzyka na ubezpieczyciela w handlu zagranicznym, Prace Na-
ukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 84, Oficyna Wydawnicza 
Tekst, Kraków 2012, 187 s. 

11. Eugeniusz Stroiński, Projektowanie rozwoju sektora ubezpieczeniowego w Polsce, Wydaw-
nictwo Akademii Finansów LAM, Warszawa 2011, 199 s.

12. Wanda Sułkowska (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia 
ekonomiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, 350 s.
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13. Stanisław Wieteska (red.), Ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2011, 196 s.

14. Kazimiera Winiarska (red. nauk.), Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 386 s.

C. Periodyki, zaszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Marcin Jamroży, Tomasz Major, Beata Pawłowska, Monika Spotowska (red.), Praca cudzo-
ziemców w Polsce – aspekty prawne podatkowe i ubezpieczeniowe, Ośrodek Doradztwa 
i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2011, 240 s. 

2. Justyna Kulawik, Magdalena Jażdżewska–Gutta, Transport, ubezpieczenia, spedycja w han-
dlu międzynarodowym: poradnik dla przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości, Warszawa 2011, 64 s.

3. Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach, StatSoft Polska, Kraków 2011, 108 s. (Mate-
riały na seminarium, październik 2011 r., Warszawa)

4. Janusz Słobosz, Radosław Ziomko (oprac.), Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczenia-
mi w firmach w Polsce. Raport Aon Polska 2011/2012, Aon Polska, Warszawa 2011, 56 s.

5. Studia ubezpieczeniowe. Społeczno–gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpie-
czeniowego, Jacek Lisowski (red. nauk.), Zeszyty Naukowe nr 181, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, 395s. 

6. Studia ubezpieczeniowe. Zarządzanie ryzykiem i finansami, Jacek Lisowski (red. nauk.), Ze-
szyty Naukowe nr 182, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 
2011, 328 s.

7. Tomasz Stupnowicz, Budowlany proces inwestycyjny. Poradnik ubezpieczeniowy, Hanza 
Brokers, Warszawa 2011, 193 s.

8. Monitor Ubezpieczeniowy, nr 47; nr 48; nr 49.

9. Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja, nr 10(177); nr 11/12(179/180); nr 2(181); nr 3(183); 
nr 4(183); 5(184); nr 6/7(185/186).

II. Ubezpieczenia gospodarcze

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

1. Jaromir Miaskowski, Krzysztof Niezgoda, Piotr Skawiński, Ustawa o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych, C.H. Beck, Warszawa 2012, 490 s.

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Anna Doś, Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych, Pol-
text, Warszawa 2011, 244 s.

2. Bogusława Gnela (red. nauk.), Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, 
LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, 299 s.
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3. Eugeniusz Kowalewski (red.), Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszko-
dzonego w wypadku komunikacyjnym, TNOiK, Toruń 2011, 219 s.

4. Marcin Krajewski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, 
LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, 574 s.

5. Ilona Kwiecień, Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. 
Analiza rynku, Poltext, Warszawa 2011, 296 s.

6. Elżbieta Marecka, Franciszek Marecki, Modele i algorytmy analizy ryzyka finansowego 
ubezpieczeń życiowych, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 
Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2011, 206 s. 

7. Marcin Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2011, 562 s.

C. Periodyki, zaszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Prawo Asekuracyjne, nr 4(69) 2011; nr 1(70) 2012; nr 2(71) 2012.

2. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 03/2011; nr 04/2011; nr 1/2012.

III. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

1. Grażyna Aniszewska, Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2012 roku: 
zgłaszanie do ubezpieczeń, wymiar składek, dokumenty i raporty, zmiany przepisów, Difin, 
Warszawa 2012, 248 s.

2. Emerytury i renty 2012: zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy, Renata Gawęcka 
(konsultacja), Wiedza i praktyka, Warszawa 2012, 176 s.

3. Aneta Flisek (red.), Ubezpieczenia społeczne, wyd. 7, Twoje Prawo, C.H. Beck, Warszawa 
2012, 246 s.

4. Jerzy Kuźniar, Ewa Dziubińska–Lechnio, Ubezpieczenia społeczne 2012, ABC a Wolters Klu-
wer business, Warszawa 2012, 1283 s.

5. Bogdan Majkowski, Składki 2012: zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS, Vademecum 
Płatnika, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2012, 224 s. 

6. Beata Wawrzyńczak–Jędryka (red.), Ubezpieczenia Społeczne 2012, ABC a Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2012, 1283 s. 

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Czesław Domański (red.), Nieklasyczne metody oceny efektywności ryzyka. Otwarte fundu-
sze emerytalne, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011, 304 s.

2. Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej, Barbara Wagner, 
Antoni Malaka (red.), Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Bydgoszcz 2011, 
128 s. (Materiały z konferencji, 14–16 września 2011 r., Bydgoszcz).
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3. Roman Garbiec (red.), Systemy ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej. Cz. 2, Wydaw-
nictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, 178 s. 

4. Józefa Hrynkiewicz (red. nauk.), Ubezpieczenie społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, 
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, 
364 s. 

5. Inetta Jędrasik–Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, wyd. 
4, LexisNexis, Warszawa 2012, 466 s.

6. Witold Paweł Kalbarczyk, Krzysztof Łanda, Magdalena Władysiuk (red.), Ubezpieczenia 
zdrowotne a koszyki świadczeń. Przegląd rozwiązań, Central and Eastern European Society 
of Technology Assessment in Health Care, CEESTAHC, Kraków–Warszawa 2011, 544 s.

7. Urszula Kalina–Prasznic, Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników: między pra-
wem a rynkiem, C.H. Beck, Warszawa 2012, 177 s.

8. Iga Magda, Krzysztof Szczygielski, Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu 
ochrony zdrowia. Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne, Sprawne Państwo, 
Warszawa 2011, 115 s.

9. Arleta Nerka, Teresa Wyka (red. nauk.), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych 
prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy, LEX a Wol-
ters Kluwer business, Warszawa 2012, 248 s.

10. Damian Puślecki, Społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników. Zagadnienia prawne, Pol-
skie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Warszawa–Poznań 2011, 347 s.

11. Maciej Rogala, III filar twojej emerytury przygotuj dobry plan na przyszłość, Edukacja Inwe-
stycyjna i Emerytalna, EDINEM, Warszawa 2012, 202 s.

12. Joanna Rutecka, Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emery-
talnym, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012, 
253 s.

13. Małgorzata Rutkowska–Podołowska, Ekonomiczno–społeczne aspekty funkcjonowania 
organizacji non profit w ubezpieczeniach zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2011, 
206 s. 

14. Marek Stych, Świadczenia rodzinne i alimentacyjne jako przykład lokalnej polityki społecz-
nej w gminach – stan prawny na dzień 15 marca 2011 r., Wydawnictwo im. Stanisława 
Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, 227 s. 

15. Grażyna Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wyd. 6, 
LexisNexis, Warszawa 2011, 336 s. 

16. Gertruda Uścińska, Ubezpieczenia społeczne i pomoc w razie bezrobocia w ustawodaw-
stwach państw UE. Analiza porównawcza, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 
2011, 142 s. 

Opracowała: mgr Barbara Sękowska
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IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z seminariów Project Group on a Restatement of European Insurance Contract 
Law, Lizbona, 11–14 maja 2011 r.; Mediolan, 25–28 stycznia 2012 r. (Dariusz Fuchs)

W dniach od 11 do 14 maja 2011 r. odbyło się w Lizbonie 29 seminarium Restatement Project 
Group, poświęcone głównie zagadnieniu regulacji ubezpieczeń grupowych.

Pierwszego dnia przyjęto uchwałę w sprawie tzw. członków – korespondentów, zgodnie z którą 
Restatement Project Group jest otwarta na dalszy rozwój współpracy z ośrodkami akademickimi 
oraz praktykami, także spoza Unii Europejskiej (czego najlepszym przykładem jest współpraca 
z Koc University z Istambułu), poprzez wymianę publikacji oraz promowanie konferencji, semi-
nariów, a także pomoc w tłumaczeniu PEICL1 na języki krajowe, w tym: pozaeuropejskie2.

W trakcie pierwszego dnia obrad zasadnicza ich część była jednak poświęcona dyskusji nad 
koncepcją regulacji ubezpieczeń grupowych. Zwrócono uwagę, że w modelu skandynawskim 
występuje rozróżnienie na dobrowolne oraz przymusowe (obowiązkowe) ubezpieczenia gru-
powe, co jednak nie jest doświadczeniem innych państw, szczególnie tzw. tradycji morskiej. 
Zwrócono także uwagę (referat prof. H. Heissa) na konieczność ochrony interesów ubezpieczo-
nych także w sytuacji, gdy dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego, chroniącego 
tzw. ryzyka gospodarcze (large risks), poprzez system norm bezwzględnie wiążących. Następnie 
rozważano przypadki możliwości zmiany treści stosunku prawnego przez ubezpieczyciela lub 
ubezpieczającego, skutkujące dla dóbr chronionych ubezpieczonego.

Drugiego dnia analizowano przede wszystkim dopuszczalność zastosowania do ubezpieczeń 
grupowych art. 2:202 PEICL, który dotyczy obowiązków ubezpieczyciela wobec ubezpieczające-
go przy zawarciu umowy ubezpieczenia (odpowiednikiem w polskim prawie de lege lata jest art. 
811 k.c.). W końcowej części obrad rozważano zagadnienia związane z czasem trwania i zakoń-
czeniem stosunku ubezpieczenia na życie.

Kolejnym, ważnym ze względu na tematykę obrad, spotkaniem Restatement Project Group 
było seminarium zorganizowane w Mediolanie (25–28 stycznia 2012 r.), gdzie przede wszystkim 
ustalono agendę kolejnych spotkań, a jednocześnie przyjęto informację, że Polska Komisja Ko-
dyfikacyjna Prawa Cywilnego przyjęła PEICL, jako podstawę co do dalszych prac nad regulacją 
umowy ubezpieczenia, co jest pierwszym takim przypadkiem w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. Następnie debatowano nad konsekwencjami podatkowymi i szerzej – fiskalnymi 
przygotowanych projektów w odniesieniu do umowy ubezpieczenia na życie. Kolejnym rozważa-
nym zagadnieniem było ustalenie treści postanowienia PEICL, odnoszącego się do obowiązków 
informacyjnych ubezpieczyciela. Opierając się na propozycji nawiązującej do obowiązującego 
prawa polskiego w tym zakresie (tzn. rozwiązaniu przyjętym w art. 13 oraz 13a ustawy o działal-
1 Principles of European Insurance Contract Law – Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń.
2 Dotychczas dostępne tłumaczenia por.: www.restatement.info.
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ności ubezpieczeniowej), rozważano także konieczność uwzględnienia w treści projektowanego 
rozwiązania wymogów dyrektywy Solvency II. Ostatecznie treść tego postanowienia ma zostać 
przyjęta na kolejnym seminarium Restatement Project Group.

Ożywioną dyskusję wywołała kwestia dopuszczalności wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
na życie (w tym ubezpieczenia grupowego) przez ubezpieczyciela. Zwrócono uwagę, że w po-
szczególnych systemach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązują w tym 
zakresie różne rozwiązania. W jednych systemach prawnych nie można tego uczynić nawet z po-
wołaniem się na klauzulę rebus sic stantibus, w innych, jest to dopuszczalne przy spełnieniu 
określonych przesłanek (np. w Polsce: art. 814 oraz 830 § 3 i § 4 w związku z art. 384¹ k.c.). 
Dyskusja nad zagadnieniami odnoszącymi się do umowy ubezpieczenia na życie będzie kontynu-
owana na seminarium, które odbędzie się od 6 do 9 czerwca 2012 r. w Limasol.

Poglądy wyrażone w tekście są osobistymi autora i nie mogą być identyfikowane ze stanowi-
skiem Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law.

Dr Dariusz Fuchs, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; członek Project Group on a Restatement of 
European Insurance Contract Law
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Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ubezpieczenia wobec Strategii dla Wzrostu 
Inteligentnego, Zrównoważonego i Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu – «Europa 2020»”, 
Warszawa, 26 października 2011 r. (Krystyna Rychlica)

Konferencja naukowa zorganizowana została przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego (gospodarza konferencji), Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka we współpracy z Rzecz-
nikiem Ubezpieczonych, Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz organizacjami 
rynku ubezpieczeniowo–finansowego, w tym: Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Fi-
nansowych, Polską Izbą Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Stowarzyszeniem 
Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem 
Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Stowarzyszeniem na rzecz Bezpieczeństwa Fi-
nansowego Obywateli RP.

Partnerami merytorycznymi przedsięwzięcia (poza wspomnianymi wyżej) było także wiele kra-
jowych uczelni wyższych, w tym: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Świętokrzyski w Kielcach oraz Politechnika 
Warszawska. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele Uniwersytetu w Bratysławie. 

Obrady otworzył rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Alojzy Szymański, 
który pełnił funkcję gospodarza konferencji. Wprowadzeniem merytorycznym i uzasadnieniem 
zorganizowania konferencji zajęła się prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – przewodnicząca Komite-
tu Naukowo–Programowego konferencji. Poza nią wśród prowadzących konferencję znaleźli się 
również goście honorowi: dyrektor Katarzyna Przewalska, reprezentująca Ministerstwo Finan-
sów, oraz dyrektor Aleksandra Szelągowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wykłady przewodnie wygłosili m.in.: prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, prof. dr hab. Tomasz Mi-
chalski oraz dr Adam Śliwiński, prof. dr hab. Romuald Holly, prof. dr hab. Jan Monkiewicz oraz 
dr Dariusz Fuchs i dr Katarzyna Malinowska.

Dyrektor Katarzyna Przewalska przedstawiła aktualny stan prac Ministerstwa Finansów nad 
zmianami w prawie ubezpieczeniowym. Podkreśliła aktualność tych działań ze względu na pol-
ską prezydencję w Unii Europejskiej. Ponadto przypomniała, że priorytetem Komisji Europejskiej, 
a także innych podmiotów, jest zażegnanie kryzysu finansowego w Europie i na świecie.

Dyrektor Aleksandra Szelągowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowała wykład 
pod tytułem „Zarządzanie ryzykiem w ramach wspólnej polityki rolnej do 2020 roku”. Zaznaczyła 
w nim, że potrzeby ubezpieczeń i zabezpieczenia rolników są zauważane nie tylko przez Minister-
stwo, lecz także przez Komisję Europejską.

Prof. dr hab. Andrzej Sopoćko w swym wykładzie „Kryzys popytu bogatych krajów świata” 
wyczerpująco przedstawił zależność zachowania rynków i konsumentów – stosownie do ich 
zamożności. Prof. dr hab. Jan Monkiewicz podjął temat roli państwa i nadzoru w ubezpiecze-
niach, która to rola jest szczególnie ważna podczas kryzysu finansowego. Profesor przytoczył ideę 
modelu biznesowego ubezpieczeń, który m.in. charakteryzuje się przyjmowaniem przez jeden 
podmiot skutków finansowych ryzyka innego podmiotu za wynagrodzeniem finansowym świad-
czonym z góry.

Prof. dr hab. Tomasz Michalski i dr Adam Śliwiński podkreślili w swym wykładzie, że z uwagi na 
sytuację, w której mamy do czynienia ze znacznym kryzysem, wywodzącym się z rynku finanso-
wego (a ubezpieczenia stanowią element tego rynku), należy rozstrzygnąć, czy ubezpieczenia nie 
powinny odgrywać większej roli w realizacji strategii „Europa 2020”. Prowadzący zadali pytanie, 
czy w realizacji priorytetów, celów i zadań strategii nie powinno znaleźć się miejsce dla działań 
ubezpieczyciela, jako tego, który pozwala na sprawniejszą realizację strategii.
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W kolejnym wykładzie prof. dr hab. Romuald Holly przedstawił założenia Jednolitego Europej-
skiego Systemu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Jak stwierdził, każdy system ubezpieczeń zdrowotnych 
musi być komplementarnym elementem całego systemu ochrony zdrowia. Zatem budowanie 
Jednolitego Europejskiego Systemu Ubezpieczeń Zdrowotnych (JESUZ) wymaga budowania 
(uprzednio lub równocześnie) Jednolitego Europejskiego Systemu Ochrony Zdrowia (JESOZ).

Przedstawiciele Rzecznika Ubezpieczonych – Anna Dąbrowska i Bartłomiej Chmielowiec – omó-
wili kwestię interesu ubezpieczonych wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. Czynności 
Rzecznika Ubezpieczonych, które przyczyniają się do poprawy sytuacji konsumentów, można po-
dzielić na działania o charakterze indywidualnym, np. postępowania skargowe, oraz działania 
o charakterze ogólnym, w tym: inicjowanie procesów legislacyjnych oraz udział w procesie two-
rzenia prawa, wystąpienia do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie 
sądów powszechnych i SN, a także stała współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów w zakresie naruszania interesów konsumentów. Ostatnią istotną zmianą legislacyjną 
zainicjowaną przez Rzecznika Ubezpieczonych jest nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, UFG i PBUK z dnia 19 sierpnia 2011 r. Jej główne cele to: zwiększenie ochrony praw 
ubezpieczających (głównie konsumentów) oraz wyeliminowanie problemu podwójnego ubez-
pieczenia OC (głównie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych).

W trakcie obrad po raz jedenasty zostały wręczone Nagrody Honorowe Izby Gospodarczej 
Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka. W obecnej edycji nagrody przyznawane były w dwóch katego-
riach: Osobowość w Ubezpieczeniach oraz Lider Edukacji Ubezpieczeniowej (nagroda imienia 
prof. Tadeusza Sangowskiego).

Powołana przez Izbę kapituła pod przewodnictwem prof. dr. hab. Alojzego Nowaka zdecydowa-
ła o przyznaniu nagród w kategorii Osobowość w Ubezpieczeniach Franzowi Fuchsowi, prezesowi 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group – za znaczący wkład w rozwój i europeizację 
polskiego rynku ubezpieczeń. Nagrodę otrzymał również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
– za wkład w tworzenie i rozwój polskiego systemu ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych 
i pomocowych. W kategorii Lider Edukacji Ubezpieczeniowej nagrody przyznano prof. dr. hab. To-
maszowi Michalskiemu – za propagowanie i rozwój nauki o ryzyku w ubezpieczeniach, oraz prof. 
dr. hab. Romualdowi Holly’emu – za wkład w rozwój edukacji ubezpieczeniowej i badanie zjawisk 
rynku ubezpieczeniowego.

W wystąpieniach w części dyskusyjnej stanowiska przedstawiło lub złożyło do protokołu obrad 
kilkunastu przedstawicieli nauki i praktyki. Byli to: dr Marietta Janowicz–Lomot i dr Krzysztof Ły-
skawa („Ubezpieczenia wzajemne – możliwa preferowana forma ubezpieczeń”), Konrad Rojewski 
i Janusz Pavel („Ubezpieczenia rolne. Kierunki zmian”), Jacek Kliszcz i Maciej Łazęcki – sprawoz-
dawca („Potrzeba zmian w systemie pośrednictwa ubezpieczeniowego”), Aleksandra Małek 
(„Instrumenty finansowe sekurytyzujące ryzyko terrorystyczne”), dr Marek Monkiewicz („Kie-
runki rozwoju ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych”), Wojciech Fallach („Perspektywy 
i przewidywania rozwoju branży doradztwa odszkodowawczego w Polsce”), dr Stanisław Nowak 
(„Priorytety ubezpieczeniowe wobec strategii «Europa 2020»”).

Omawiana konferencja naukowa miała na celu wskazanie priorytetów i możliwych kierunków 
rozwoju dla rynku ubezpieczeń w świetle strategii „Europa 2020”. W trakcie konferencji zwró-
cono uwagę na wiele zagadnień, takich jak: ubezpieczenia dla rolnictwa i obszarów wiejskich, 
oczekiwane społecznie kierunki rozwoju ubezpieczeń oraz zmiany zachodzące w ubezpiecze-
niach. Co zupełnie zrozumiałe, dużą uwagę zwrócono na kryzys finansowy, jego przyczyny, skutki 
oraz wpływ i konsekwencje dla rynku ubezpieczeń. 
Mgr Krystyna Rychlica, członek zarządu Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka
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Sprawozdanie z I krakowskiej międzynarodowej konferencji naukowej „Ubezpieczenia 
w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno–prawne”, Kraków, 24–25 listopada 
2011 r. (Błażej Bugajski, Monika Szaraniec, Maciej Cycoń, Tomasz Jedynak)

W dniach 24 i 25 października 2011 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła 
się I krakowska międzynarodowa konferencja naukowa „Ubezpieczenia w państwach europej-
skich. Zagadnienia ekonomiczno–prawne”. Konferencja zorganizowana została wspólnie przez 
Katedrę Prawa oraz Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedsię-
wzięcie stanowiło merytoryczną kontynuację międzynarodowych konferencji organizowanych 
w latach 2003, 2005, 2007 i 2009 przez Katedrę Ubezpieczeń UE w Krakowie, skupiających uwa-
gę uczestników na kwestii rozwoju rynku ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 
w okresie transformacji ustrojowej.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, prof. dr 
hab. Roman Niestrój – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Krzysztof 
Surówka – dziekan Wydziału Finansów oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Patronat medialny 
nad konferencją sprawowały „Rozprawy Ubezpieczeniowe” oraz „Dziennik Ubezpieczeniowy”.

Uczestnicy konferencji zostali powitani przez prof. dr hab. Wandę Sułkowską – kierownik Kate-
dry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. dr hab. Bogusławę Gnelę 
– kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uroczystego otwarcia do-
konali: rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dziekan Wydziału Finansów tegoż 
Uniwersytetu. Krótkiego wprowadzenia w tematykę konferencji dokonał dr Stanisław Rogowski 
– redaktor naczelny „Rozpraw Ubezpieczeniowych”, Rzecznik Ubezpieczonych w latach 1995–
2007.

Robocza część konferencji odbywała się w dwóch równoległych panelach: ekonomicznym 
i prawnym; dzięki temu stworzono dla omawianych zagadnień interdyscyplinarną perspekty-
wę.

W trakcie pierwszej sesji panelu prawnego – „Podmioty umowy ubezpieczenia oraz odpowie-
dzialność i roszczenia związane z jej naruszeniem”, której przewodniczyła prof. dr hab. Teresa 
Mróz (Uniwersytet w Białymstoku), wygłoszone zostały referaty prof. dr hab. Bernadetty Fuchs 
i prof. dr hab. Moniki Jagielskiej (Uniwersytet Śląski) – „Kolizyjnoprawna ochrona strony słabszej 
stosunku ubezpieczenia”, prof. dr hab. Bogusławy Gneli (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
– „Problem kwalifikacji stron umowy ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem ubezpiecza-
jącego” oraz dr. Szymona Byczki (Uniwersytet Łódzki) – „Roszczenia uprawnionego w przypadku 
nienależytego wykonania umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela”. Po wygłoszeniu refe-
ratów rozpoczęła się dyskusja, w której – poza referentami – wzięli udział: prof. dr hab. Teresa 
Mróz, dr Marcin Orlicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Stanisław Ro-
gowski, dr Jakub Pokrzywniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Mariusz 
Fras (Uniwersytet Śląski) oraz Andrzej Młynarczyk (Świętokrzyskie Biuro Brokerskie). W trakcie 
dyskusji poruszono przede wszystkim problematykę ochrony konsumenta jako słabszej strony 
umowy ubezpieczenia, w szczególności omówiono wątpliwości związane z zakresem tego po-
jęcia na gruncie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Uwagę poświęcono także praktycznemu 
wymiarowi kolizyjnych problemów powstających na tle umów ubezpieczenia, a także kwestii 
niewykonania umowy ubezpieczenia, zanim dojdzie do wypadku ubezpieczeniowego, a także 
niewykonania umowy assistance.
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Podczas drugiej sesji – „Instytucje prawne w wybranych rodzajach umów ubezpieczenia”, któ-
rą kierował prof. dr hab. Wojciech Pyzioł (Uniwersytet Jagielloński), zaprezentowane zostały 
referaty dr. Aleksandra Raczyńskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – „Insty-
tucja regresu nietypowego (szczególnego) na tle konstrukcji ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej”, dr Kingi Michałowskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Znaczenie zgody 
ubezpieczonego w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachunek” oraz dr Magdale-
ny Szczepańskiej (Uniwersytet Warszawski) – „Opłaty pobierane przez ubezpieczycieli w umowie 
ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. W dyskusji, oprócz referentów, 
wzięli udział: prof. dr hab. Anna Walaszek–Pyzioł (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Woj-
ciech Pyzioł, dr Szymon Byczko, dr Marcin Orlicki, dr Joanna Rutecka (Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie), dr Katarzyna Malinowska (Uniwersytet Warszawski) oraz Wojciech Kamieński 
(Komisja Nadzoru Finansowego). Dyskusja została zdominowana przez problematykę szeroko 
rozumianych opłat i składek pobieranych przez ubezpieczycieli, w szczególności ich kwalifikacji 
prawnej oraz nadużyć przy ustalaniu ich rozmiarów. Poruszono ponadto kwestię dopuszczalności 
odwołania zgody ubezpieczonego w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachu-
nek, a także problem zakresu obowiązków informacyjnych spoczywających na ubezpieczycielu 
względem konsumenta. Podjęto także temat dopuszczalności, na podstawie obowiązujących 
przepisów, zawarcia umowy ubezpieczenia na życie osoby całkowicie obcej, gdy uposażonym 
z umowy będzie ubezpieczający.

W ramach trzeciej sesji – „Publicznoprawne zagadnienia ubezpieczeń gospodarczych”, któ-
rej moderatorem była prof. dr hab. Anna Walaszek–Pyzioł, uczestnicy mogli zapoznać się 
z referatami dr Moniki Szaraniec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Klauzula interesu 
publicznego i określenia nieostre – próba wyodrębnienia tych pojęć na gruncie ustawy o dzia-
łalności ubezpieczeniowej”, dr Aldony Piotrowskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
– „Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń”, dr Katarzyny Malinowskiej 
(Uniwersytet Warszawski) – „Wdrażanie Solvency II – wpływ na umowę ubezpieczenia”, Ma-
cieja Gneli (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Umowa ubezpieczenia jako przedmiot 
zamówienia publicznego” oraz dr. Piotra Wiatrowskiego (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
– „Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości”. 
W trakcie dyskusji swoje opinie wyrazili: prof. dr hab. Anna Walaszek–Pyzioł, dr Marcin Orlicki 
oraz dr Stanisław Rogowski. Dyskutowana problematyka obejmowała przede wszystkim rela-
cje zachodzące między przepisami regulującymi zasady dokonywania zamówień publicznych 
a ogólnymi warunkami ubezpieczeń. Zwrócono także uwagę na istotną rolę, jaką w prawie ubez-
pieczeń gospodarczych odgrywają pojęcia nieostre, przedstawiając jednocześnie argumenty 
przemawiające za i przeciw ich stosowaniem w ustawach.

Czwarta sesja – „Wybrane problemy działalności ubezpieczeniowej”, której obradom prze-
wodniczyła prof. dr hab. Bernadetta Fuchs, rozpoczęła się wygłoszeniem przez prof. dr. hab. 
Ryszarda Szostaka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) referatu „Uwagi o charakterze praw-
nym gwarancji ubezpieczeniowej”. Następnie referaty wygłosili dr Dariusz Fuchs (Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – „Przesłanki uznania sporu ubezpieczeniowego 
za sprawę gospodarczą w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego”, oraz dr Marcin 
Orlicki – „O zaliczaniu świadczeń wypłacanych ze środków publicznych na rzecz ofiar powodzi 
na poczet odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych”. W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. 
Teresa Mróz, prof. dr hab. Bogusława Gnela, dr Aleksander Raczyński, dr Jakub Pokrzywniak, 
dr Krzysztof Łyskawa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Teresa Czerwiń-
ska (Sopocka Szkoła Wyższa). Znaczna część dyskusji poświęcona została relacji, która zachodzi 



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 12(1/2012) 205

między świadczeniami wypłacanymi ze środków publicznych na rzecz ofiar powodzi a odszko-
dowaniami wypłacanymi z tytułu ubezpieczeń majątkowych. Podjęta została krytyczna analiza 
obowiązujących w tym zakresie rozwiązań prawnych. Poruszono także problematykę teoretycz-
nej konstrukcji umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

W piątej sesji – „Zagadnienia pośrednictwa ubezpieczeniowego”, odbywającej się pod prze-
wodnictwem prof. dr. hab. Ryszarda Szostaka referaty wygłosili: dr Jakub Pokrzywniak – „Ustawa 
o pośrednictwie ubezpieczeniowym – ocena i uwagi de lege ferenda w kontekście prac nad 
nowelizacją dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego”, Bartosz Wojno (Komisja 
Nadzoru Finansowego) – „Przedmiotowy zakres definicji pośrednictwa ubezpieczeniowego” 
oraz Zbigniew Długosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Umowa ubezpieczenia na cu-
dzy rachunek a czynności brokerskie”. W dyskusji swoje stanowiska zaprezentowali prof. dr hab. 
Ryszard Szostak, dr Marcin Orlicki, dr Szymon Byczko, dr Mariusz Fras i dr Dariusz Fuchs. W dys-
kusji wiele miejsca poświęcono kwestii perspektywy samoregulacji zawodu brokera w obliczu 
braku wystarczających unormowań prawnych stosunków broker – zakład ubezpieczeń – klient. 
Podjęty został także problem przedmiotowego zakresu definicji pośrednictwa ubezpieczeniowe-
go, który różnie kształtuje się w poszczególnych krajach europejskich. Ponadto analizie poddano 
kwestię, czy ubezpieczający może zarabiać na składce. Rozważano jednocześnie, czy w projekcie 
powstającego obecnie kodeksu cywilnego powinny znaleźć się przepisy regulujące umowy z za-
kresu pośrednictwa ubezpieczeniowego.

W pierwszym dniu konferencji w ramach panelu ekonomicznego odbyły się trzy sesje. W pierw-
szej, której przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Handschke (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), 
zaprezentowane zostały referaty dr Marzeny Bac (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
w Tarnowie) – „Ryzyko katastroficzne w ustawodawstwie polskim”, dr Moniki Wieczorek–Ko-
smali (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – „Aplikacja instrumentów alternatywnego 
finansowania ryzyka (ARF) – nowy wymiar retencji ryzyka w przedsiębiorstwie”, Marii Wąsewicz 
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – „Ubezpieczenie jako instrument zmniejszający ryzy-
ko w procesie zarządzania nieruchomościami” oraz prof. dr hab. Wandy Ronki–Chmielowiec i dr 
Patrycji Kowalczyk–Rólczyńskiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – „Ryzyko w ubez-
pieczeniach komunikacyjnych – wybrane problemy”. 

W trakcie drugiej sesji, która odbyła się pod przewodnictwem prof. dr hab. Wandy Ronki–
Chmielowiec, wygłoszone zostały referaty dr Marietty Janowicz–Lomott (Uniwersytet Gdański), 
prof. dr hab. Marii Jastrzębskiej i dr. Krzysztofa Łyskawy – „Zarządzanie ryzykiem w kontroli za-
rządczej jednostek samorządu terytorialnego”, dr Marty Bordy (Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu) – „Analiza rynków prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich”, 
dr Joanny Niżnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i dr Grażyny Sordyl (Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny) – „Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym” 
oraz Darii Korytkowskiej (Uniwersytet Łódzki) – „Zastosowanie rachunku rent pewnych do kal-
kulacji wartości obecnej kosztów długoterminowej opieki zdrowotnej w Polsce”.

Trzecia sesja odbywała się pod przewodnictwem prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz–Drozdow-
skiej (Szkoła Główna Handlowa). Uczestnicy sesji wysłuchali referatów dr. Jarosława Poteraja 
(Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży) – „Metoda ubezpiecze-
niowa w zarządzaniu ryzykiem starości”, dr Kamili Bielawskiej (Uniwersytet Gdański) – „Czynniki 
wzrostu deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po 1998 roku” oraz dr. Roberta Lisowskie-
go (Akademia Górniczo–Hutnicza) – „System emerytalny w Argentynie”. 

W drugim dniu konferencji odbyły się dwie sesje panelu ekonomicznego. W pierwszej z nich, 
toczącej się pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Wieteski (Uniwersytet Łódzki), przed-
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stawione zostały referaty dr. Wiktora Trynczuka (Kijowski Narodowy Handlowo–Ekonomiczny 
Uniwersytet) – „Aktualne trendy rozwoju komunikacji marketingowej na rynku ubezpiecze-
niowym Ukrainy i Rosji”, dr. Roberta Kurka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, WGRiT 
w Jeleniej Górze) – „Państwo a system informacyjny nadzoru ubezpieczeniowego” oraz dr Re-
naty Pajewskiej–Kwaśny i dr. inż. Adama Śliwińskiego (Szkoła Główna Handlowa) – „Rozwój 
ubezpieczeń w Polsce na tle wybranych krajów Europy”. 

W sesji piątej, odbywającej się pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tomasza Michalskiego 
(Szkoła Główna Handlowa), uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z referatami dr Kingi Stę-
plewskiej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – „Czynniki wpływające na decyzję 
ubezpieczonego o kontynuowaniu indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie” oraz dr Marii 
Płonki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Gospodarka finansowa towarzystw ubezpie-
czeń wzajemnych w Polsce w świetle postanowień statutowych”.

Podczas odbywającego się wspólnie zakończenia obu paneli podsumowania obrad dokonały 
prof. dr hab. Wanda Sułkowska oraz prof. dr hab. Bogusława Gnela. Podkreślono szczególny 
interdyscyplinarny wymiar konferencji, stwarzający możliwość dyskusji w szerokim kontekście 
ekonomiczno–prawnym. Obie Panie podziękowały uczestnikom konferencji za przybycie, przygo-
towanie i wygłoszenie referatów o wysokim poziomie merytorycznym oraz za udział w dyskusji.

Uczestnicy konferencji wyrazili przekonanie, że wspólny wysiłek ekonomistów i prawników 
zajmujących się problematyką ubezpieczeń przyczynił się do wzbogacenia wiedzy na temat pre-
zentowanych problemów. Wyrazili również nadzieję, że ten rodzaj konferencji stanie się stałym 
elementem kalendarza spotkań krajowego – a z upływem czasu być może również coraz liczniej 
reprezentowanego międzynarodowego – środowiska ubezpieczeniowego. 

Referaty wygłoszone podczas konferencji zostały opublikowane jeszcze przed konferencją 
przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Efektem tego są dwie monografie: „Ubezpieczenia gospo-
darcze. Wybranie zagadnienia prawne” pod redakcją B. Gneli oraz „Ubezpieczenia gospodarcze 
i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne” pod redakcją W. Sułkowskiej.

Dr Błażej Bugajski, dr Monika Szaraniec, Katedra Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie
Mgr Maciej Cycoń, mgr Tomasz Jedynak, Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie
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Sprawozdanie z konferencji „Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG 
i PBUK”, Warszawa, 28 lutego 2012 r. (Iwona Szymańska)

W dniu 28 lutego 2012 r. w siedzibie NOT w Warszawie odbyła się konferencja „Nowelizacja 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK”. Program konferencji, zorganizowanej 
przez Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Rzecznika Ubezpieczonych, zawierał wystąpienia 
osób reprezentujących różne segmenty rynku ubezpieczeniowego. Niektórzy spośród prelegen-
tów brali bezpośredni udział w projektowaniu zmian oraz w pracach legislacyjnych nad ustawą. 

Patronat medialny nad konferencją sprawowały: „Gazeta Ubezpieczeniowa”, „Dziennik 
Ubezpieczeniowy”, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, „Prawo Asekuracyjne” oraz „Rozprawy 
Ubezpieczeniowe”.

Część merytoryczna rozpoczęła się od wystąpienia Katarzyny Przewalskiej, zastępcy dyrekto-
ra Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Prelegentka mówiła 
o genezie nowelizacji ustawy. Prace nad nowelizacją, rozpoczęte na początku 2008 r., prowadzo-
ne były w ramach grupy roboczej przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego. Grupa wypracowała 
33 rekomendacje. Wiele z nich znalazło się w znowelizowanej ustawie. 

Jedną z takich rekomendacji była konieczność uregulowania sprawy tzw. podwójnego ubez-
pieczenia. Największym problemem, zdaniem prelegentki, była sprawa przedłużania się umowy 
ubezpieczenia w przypadku zbycia pojazdu. Stwierdzono, iż w przypadku przejścia lub przenie-
sienia prawa własności pojazdu, nie można zastosować zasady automatycznego odnowienia 
umowy na mocy klauzuli prolongacyjnej, umowa powinna ulec rozwiązaniu z upływem terminu, 
na który została zawarta. Nowy posiadacz pojazdu będzie zobowiązany do zawarcia nowej umo-
wy na kolejny okres ubezpieczenia. Zdecydowano się przyjąć rozwiązanie, w którym, w przypadku 
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia za pośrednic-
twem placówki pocztowej operatora publicznego, za moment złożenia wypowiedzenia uważa 
się datę nadania odpowiedniego listu. Dodatkowo w ustawie o działalności ubezpieczeniowej 
dodano przepis, który ma ułatwić składanie oświadczeń woli związanych ze wszystkimi rodzajami 
umów ubezpieczenia. Oświadczenie składane agentowi ubezpieczeniowemu uznawane będzie 
za złożone zakładowi ubezpieczeń. Umożliwiono także posiadaczowi pojazdu mechanicznego 
wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, gdy w tym samym czasie doszło do zawarcia dwóch lub 
więcej umów ubezpieczenia w różnych zakładach ubezpieczeń, przy czym jedna z nich została 
zawarta w trybie klauzuli prolongacyjnej. 

Zwiększono również obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń. Wprowadzono możli-
wość weryfikacji przez zakład ubezpieczeń wysokości pobieranej składki w przypadku ujawnienia 
okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zaistnienia wypad-
ku ubezpieczeniowego. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych umożliwiła 
stronom korzystanie z formy elektronicznej przy składaniu zawiadomień i oświadczeń wynikają-
cych z umowy ubezpieczenia. Wprowadzono bezpośrednią regulację w zakresie zwrotu składki 
w ubezpieczeniach obowiązkowych, zobowiązując do zwrotu składki za niewykorzystany okres 
ubezpieczenia za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej, również w przypadku 
wystąpienia szkody. Zwrot składki musi nastąpić bez żądania, niezwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wypowiedzenia umowy. Wzmocniono też interesy po-
szkodowanych przez wskazanie obowiązku niezwłocznego przekazania akt szkodowych przez 
zakłady ubezpieczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG); ułatwiono także 
uprawnionym dostęp do dokumentów z UFG i PBUK.
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Nowe regulacje ułatwiają możliwość dochodzenia roszczeń z UFG bez konieczności oczeki-
wania na zakończenie postępowania upadłościowego. Zgodnie z rekomendacją Rady Rozwoju 
Rynku Finansowego została wprowadzona regulacja dotycząca możliwości weryfikacji składki 
ubezpieczeniowej, w przypadku gdy ubezpieczający przy zawieraniu umowy ubezpieczenia nie 
podał ubezpieczycielowi do wiadomości wszystkich znanych sobie okoliczności, o które zakład 
ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy i które pociągają za sobą istotną zmianę praw-
dopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego. Zmienił się również sposób obliczenia opłaty za 
niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC. 

Na temat sposobu monitorowania i kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających 
się czynników ryzyka mówił Andrzej Milusz, radca aktuarialny w Departamencie Nadzoru Ubez-
pieczeniowego Komisji Nadzoru Finansowego. W swoim wystąpieniu prelegent przypomniał 
przepisy, które regulują kwestię taryfikacji składek. Nowe regulacje zobowiązały zakłady ubez-
pieczeń do przekazywania informacji o zmianach w taryfach oraz podstawach ich ustalenia 
w terminie 14 dni od dnia, w którym najwcześniej możliwe było zawarcie umowy ubezpiecze-
nia obowiązkowego ze składką obliczoną na podstawie tych taryf. Informacje przekazywane do 
organu nadzoru powinny zawierać w szczególności analizę szkodowości oraz kosztów obsługi 
ubezpieczenia, uzasadniającą wprowadzenie każdorazowej zmiany w taryfie. Po przeprowadze-
niu przez organ nadzoru analizy postępowania zakładów ubezpieczeń w zakresie przekazywania 
informacji na temat stosowanych taryf okazało się, że ok. 30% ubezpieczycieli zaniedbywało 
obowiązek przekazania danych lub dopełniało go z dużym opóźnieniem. Przekazywane infor-
macje i wyjaśnienia nie były wystarczająco szczegółowe lub nie do końca tłumaczyły przyczyny 
wprowadzenia zmian.

Zdaniem prelegenta z analizy wynika, że brak jest stabilnej polityki zakładów ubezpieczeń 
w zakresie ustalania i zmieniania taryf. W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego w wielu za-
kładach ubezpieczeń nie ma zwyczaju monitorowania nowych produktów pod kątem wyników 
finansowych, reakcji klientów, zmian otoczenia prawnego. W związku z wprowadzeniem prze-
pisu określającego ramy czasowe dostarczania informacji o taryfach składek oraz po analizie 
otrzymanych informacji Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że należy wzmocnić nadzór nad 
tą sferą działalności zakładów, wprowadzając cykliczną kontrolę wypełniania obowiązków spra-
wozdawczych.

Prelegent przedstawił zasady ustalania stawek ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach OC po-
siadaczy pojazdów mechanicznych. W trakcie analizy dokumentów zauważono systematyczny 
wzrost liczby parametrów mających wpływ na ostateczny poziom składki. Ocena ubezpieczane-
go ryzyka zależy od większej liczby parametrów szczególnie w zakładach działających w systemie 
direct. Klasyczna przyczyna, przedstawiana organowi nadzoru celem uzasadnienia zmiany taryf, 
to konieczność urealnienia poziomu składek w związku ze wzrostem współczynnika szkodowo-
ści. Zdaniem przedstawiciela KNF wzrastający trend zwiększania wypłat ze szkód osobowych 
oraz rosnąca świadomość ubezpieczeniowa spowodują, że coraz częściej wypłacane będą 
odszkodowania z tytułu utraconych dochodów, a także z tytułu zadośćuczynienia. Nadto bę-
dzie utrzymywała się presja cenowa ze względu na fakt, że składki OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych w Polsce są jednymi z najniższych w Europie, przy jednocześnie wyrażanych 
oczekiwaniach społecznych, aby ubezpieczenia były tanie.

Magdalena Barcicka, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, swoim wy-
stąpieniu przedstawiła najistotniejsze zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
UFG i PBUK z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
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Celem uczestnictwa UFG w pracach Rady Rozwoju Rynku Finansowego było usprawnienie 
funkcjonowania rynku ubezpieczeń obowiązkowych, zapewnienie większej wewnętrznej spój-
ności ustawy oraz wprowadzenie rozwiązań prokonsumenckich. 

Roszczenia UFG to opłata za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia oraz roszczenia związane 
z dochodzeniem kwoty wypłaconego odszkodowania i świadczenia od osób, które nie spełniły 
obowiązku ubezpieczenia. Datą rodzącą roszczenia UFG jest dzień wypłaty świadczenia czy od-
szkodowania. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w tym terminie 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nabywa prawa do roszczenia. Nowelizacja doprecy-
zowała termin i zakres spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych. Obowiązek ten uważa się za spełniony, jeżeli została zawarta umo-
wa ubezpieczenia, na podstawie której osoba obarczona tym obowiązkiem korzysta z ochrony, 
a czas trwania i zakres tej ochrony odpowiadają przepisom ustawy. W ustawie został dodany 
zapis mówiący o tym, że umowa ubezpieczenia nie może obejmować ubezpieczeniem okresu 
poprzedzającego zawarcie tej umowy.

Prelegentka zwróciła uwagę, iż w nowelizacji ustawy doprecyzowano przepisy dotyczące 
regresu w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń. Art. 14 znowelizowanej ustawy mówi o ter-
minach likwidacji szkody przez zakłady ubezpieczeń, jak również o tym, że w przypadku braku po 
upływie 90 dni ważnej ochrony ubezpieczeniowej likwidację szkody przejmuje Ubezpieczenio-
wy Fundusz Gwarancyjny. Nowe regulacje nałożyły na zakłady ubezpieczeń obowiązek zwrotu 
kosztów likwidacji, które UFG musiał wcześniej zapłacić zakładowi ubezpieczeń likwidującemu 
szkodę, a także obowiązek udostępniania przez UFG, poszkodowanemu lub uprawnionemu, in-
formacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności UFG lub wysokości 
świadczenia.

Z tekstu ustawy został wykreślony obowiązek zachowania formy pisemnej w przypadku skła-
dania zawiadomień i oświadczeń. Został zaś zachowany obowiązek pisemnego wypowiedzenia 
umowy ubezpieczenia. W działalności UFG niewiele zmienił zapis dotyczący składania oświad-
czeń agentowi ubezpieczeniowemu.

Z inicjatywy UFG został dopisany w art. 23 ust. 1a, który mówi, że pojazd zarejestrowany 
w Polsce musi posiadać ochronę ubezpieczeniową. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego 
zarejestrowanego za granicą w krajach trzecich poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem 
Gospodarczym ma obowiązek wykupienia ochrony ubezpieczeniowej na okres przebywania na 
terytorium RP. UFG pozytywnie ocenia zmiany dotyczące zwiększenia obowiązków informacyj-
nych, nałożone na zakłady ubezpieczeń. Zdaniem prezes Barcickiej może się to przełożyć na 
zmniejszenie liczby nieubezpieczonych kierujących pojazdami mechanicznymi.

Z perspektywy UFG nie ma większego znaczenia przepis dający możliwość mechanicznego 
odtworzenia podpisu osoby reprezentującej zakład ubezpieczeń na dokumencie ubezpieczenia, 
ponieważ UFG przede wszystkim bada informacje zawarte w ośrodku informacji oraz występuje 
zawsze do zakładu ubezpieczeń o potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej.

W nowelizacji pojawiły się przepisy chroniące posiadaczy pojazdów mechanicznych przed 
koniecznością zapłacenia podwójnej składki wówczas, gdy mamy do czynienia z dwiema umo-
wami ubezpieczenia obejmującymi ten sam okres ubezpieczenia. UFG pozytywnie ocenia 
doprecyzowanie zapisu, w którym mowa, iż umowa ubezpieczenia musi być zawarta w dniu 
rejestracji, nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu. Zdaniem 
prelegentki brakowało takich oczywistych zapisów, które zobowiązywały do zawarcia umowy 
ubezpieczenia wówczas, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego wypowie dotychczasową umo-
wę ubezpieczenia. Ostatecznie przyjęto interpretację, że można wypowiedzieć umowę zawartą 
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na odległość w terminie 30 dni bez podawania przyczyn. Mimo odstąpienia umowę obowiąz-
kowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy traktować jako zawartą 
i obowiązującą do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, a zakład ubezpieczeń ma prawo do 
składki za okres objęty ochroną ubezpieczeniową. Brak automatycznego przedłużenia ochrony 
ubezpieczeniowej na kolejne 12 miesięcy ma służyć przede wszystkim unikaniu tzw. podwójne-
go ubezpieczenia w przypadku zmiany właściciela. W sytuacji zakupu pojazdu mechanicznego, 
który nie ma ochrony ubezpieczeniowej, istnieje obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia nie 
później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu.

Z inicjatywy UFG zmieniono art. 43 dający możliwość wystąpienia z regresem do sprawcy 
szkody w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń.

Ogromnym sukcesem jest to, że w przypadku naliczania karnych opłat za niedopełnienie obo-
wiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC przelicznikiem nie jest już kurs euro, 
lecz minimalne wynagrodzenie za pracę. Celem karnej opłaty jest skłonienie posiadaczy po-
jazdów mechanicznych i gospodarstw rolnych do spełnienia obowiązku ubezpieczenia po to, 
aby korzystali z dobrodziejstwa tegoż ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC chroni nie tylko poszko-
dowanego, lecz także sprawcę. Obecnie UFG jest zobowiązany do przechowywania informacji 
przez 21 lat. Bardzo istotne jest, aby zakłady ubezpieczeń na bieżąco weryfikowały informacje 
przekazywane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Za 20 lat jedyną podstawą do 
uznania, czy osoba jest ubezpieczona i czy zakład ubezpieczeń ma przyjąć odpowiedzialność za 
zdarzenie, będzie ośrodek informacji UFG. 

W kolejnym wystąpieniu Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komu-
nikacyjnych, odniósł się do zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, 
z punktu widzenia PBUK. Zdaniem prezesa Wichtowskiego wszelkie zmiany są dokonywane 
w celu poprawy sytuacji konsumenta. Nowelizacja doprowadziła do przejrzystości uregulowań 
dotyczących PBUK. W trakcie prac nad nowelizacją zmieniono zapisy tak, by w sposób jednoznacz-
ny określały poszczególne funkcje PBUK oraz by zarówno poszkodowany, jak i jego pełnomocnik 
uzyskali pełnię wiedzy odnośnie procesu pozyskiwania odszkodowania.

Zdaniem prelegenta nie ma bezpośrednich konsekwencji wprowadzonych zmian. Rozwiąza-
nia, które istnieją w znowelizowanej ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, koncentrują 
się na tych samych rozwiązaniach, które zostały zastosowane w ustawie z 2003 r. Zmiany mają 
charakter porządkowy, redakcyjny i pośrednio rzecz biorąc, mają ułatwić poszkodowanym sku-
teczne dochodzenie roszczeń.

Swoje wystąpienie Andrzej Maciążek, wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, rozpoczął 
od przytoczenia fragmentu uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. 
(III CZP 5/11): „Nie jest celowe nadmierne rozszerzanie odpowiedzialności odszkodowawczej 
i w konsekwencji – gwarancyjnej ubezpieczyciela, co mogłoby prowadzić do odczuwalnego wzro-
stu składek ubezpieczeniowych”. W opinii PIU celem nowelizacji ustawy jest jednak rozszerzenie 
zakresu ochrony i obowiązków zakładów ubezpieczeń wobec ubezpieczających i poszkodowa-
nych w wypadkach komunikacyjnych. Zdaniem prelegenta ustawodawca doszedł do wniosku, 
że nie ma szans na podniesienie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa i niezbędna jest 
ingerencja legislacyjna. Proponowane rozwiązania de facto zdejmują z posiadaczy pojazdów 
mechanicznych obowiązek znajomości prawa, a nawet zainteresowania się swoimi sprawami. 
Wychodzi się z założenia, że to ubezpieczyciel ma pouczać i o wszystkim przypominać.

Jedną ustawą nałożono na ubezpieczycieli co najmniej trzy nowe obowiązki związane z tzw. 
podwójnym ubezpieczeniem. Są to: wysłanie dokumentu ubezpieczenia, wysyłanie informacji 
o warunkach ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, przyjmowanie oświadczeń i zawia-
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domień nie tylko na piśmie, w tym możliwość składania oświadczeń i zawiadomień agentowi. 
Prelegent przeanalizował i porównał, jak z tego typu regulacjami poradzono sobie w innych 
krajach Unii Europejskiej. Zdaniem PIU przyjęto tam za wystarczające działania biznesowe, in-
formacyjne i marketingowe prowadzone przez zakłady ubezpieczeń w tym zakresie. Porównując 
te rozwiązania, zauważono, że Polska jest w absolutnej czołówce działań prokonsumenckich. 
Zdaniem PIU każde polepszenie statusu konsumenta oraz zakresu jego ochrony nie może się 
jednak odbyć bez analizy kosztów i wpływu tych zmian na cenę ubezpieczenia. Prezes Macią-
żek zadał pytanie, czy nakładanie na ubezpieczycieli dodatkowych obowiązków jest rzeczywiście 
działaniem na korzyść konsumentów. Zagwarantowanie poziomu ochrony sytuującego Polskę 
w czołówce państw europejskich, a w niektórych aspektach przewyższającego czołowe pań-
stwa europejskie, przy jednoczesnym zapewnieniu ubezpieczającemu, po pierwsze, informacji 
o warunkach ubezpieczenia na kolejny okres, po drugie, potwierdzenia zawarcia umowy ubez-
pieczenia, po trzecie, możliwości składania oświadczeń i zawiadomień nie tylko na piśmie, w tym 
możliwości składania ich agentowi, po czwarte, możliwości wypowiedzenia umowy w przy-
padku tzw. podwójnego ubezpieczenia, zapewne spowoduje zwiększenie kosztów działalności 
ubezpieczycieli.

 Możliwe podwyższenie składek obowiązkowego ubezpieczenia OC w konsekwencji może 
doprowadzić do tego, że część posiadaczy pojazdów mechanicznych nie będzie dopełniać obo-
wiązku zawarcia takiej umowy. PIU sygnalizuje, że wiele z nowo wprowadzonych rozstrzygnięć 
może wiązać się ze znacznymi kosztami, którymi zostanie obciążone 18 mln osób wykupujących 
polisy ubezpieczeniowe.

Anna Dąbrowska, ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, w swoim wystąpieniu przed-
stawiła te zmiany, które zdaniem Rzecznika były najistotniejsze. Celem ich była poprawa ochrony 
praw ubezpieczających i ubezpieczonych. Pierwsza korzystna zmiana to wprowadzenie zasa-
dy nadania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy – w skrócie zwanej klauzulą stempla 
pocztowego. Kolejna: wprowadzenie terminu potwierdzenia umowy zawartej z mocy klauzu-
li prolongacyjnej oraz obowiązków informacyjnych związanych ze zbliżającym się terminem 
zakończeniem umowy i możliwością zawarcia nowej umowy na mocy tej klauzuli. W ustawie 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK dodane zostały przepisy, które pozwalają – 
w sytuacji gdy w tym samym czasie doszło do zawarcia dwóch lub więcej umów ubezpieczenia 
w różnych zakładach ubezpieczeń, przy czym przynajmniej jedna z nich została zawarta w trybie 
klauzuli prolongacyjnej – na rozwiązanie w trybie pisemnego wypowiedzenia tej niechcianej, 
automatycznie zawartej umowy. Przepisy te mają zapobiec społecznie dotkliwemu finansowo 
zjawisku tzw. podwójnego ubezpieczenia. Wypowiedziana w powyższym trybie umowa uznawa-
na jest za rozwiązaną już z dniem wypowiedzenia. Zakład ubezpieczeń ma prawo żądać zapłaty 
składki ubezpieczeniowej za okres, za który realnie ponosił odpowiedzialność. W sytuacji gdy 
doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – w od-
niesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego, z jednakowym okresem ubezpieczenia, z tym 
samym zakładem ubezpieczeń – zakładowi ubezpieczeń należy się wyłącznie składka ubezpie-
czeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.

Kolejną zmianą wprowadzoną wskutek rekomendacji grupy roboczej jest wyłączenie klauzuli 
prolongacyjnej w przypadku przejścia i przeniesienia własności pojazdu. Znika również termin 
wypowiedzenia umowy; umowę z zakładem ubezpieczeń można wypowiedzieć w dowolnym 
momencie do końca jej trwania, ale ulegnie ona rozwiązaniu z dniem wypowiedzenia.

Usunięte zostały regulacje ograniczające prawo uzyskania zwrotu składki z powodu wystąpie-
nia w okresie ubezpieczenia szkody, a także mówiące, że zwrot składki przysługuje jedynie za 
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każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Wedle nowych przepisów zwrot 
składki przysługuje za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot ten musi 
nastąpić bez wezwania, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwią-
zania umowy.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 wskazywanej ustawy, UFG i PBUK mają obowiązek udostępniać po-
szkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia 
odpowiedzialności lub wysokości świadczenia.

Mec. Aleksander Daszewski, zastępca dyrektora Biura Rzecznika Ubezpieczonych, przedstawił 
kwestie dotyczące regulacji, których nie udało się jeszcze zmienić na korzyść konsumentów usług 
ubezpieczeniowych w ramach nowelizacji ustawy. Z punktu widzenia Rzecznika Ubezpieczonych 
nie udało się uregulować kwestii wyczerpywania sumy gwarancyjnej. Problem ten dotyka naj-
częściej osoby najpoważniej poszkodowane, niezdolne do pracy lub nawet do samodzielnej 
egzystencji, które po wypadku otrzymują renty oraz bieżące zwroty kosztów leczenia i reha-
bilitacji. Takim osobom sądy wprawdzie otwierają możliwość dochodzenia roszczeń w oparciu 
o art. 3571 k.c. (nadzwyczajna zmiana stosunków), dopuszczają to kolejne uchwały Sądu Naj-
wyższego, jednak sprawy tego typu toczą się zazwyczaj dość długo. Rzecznik Ubezpieczonych 
uważa, że problem będzie się nasilał, szczególnie po stronie poszkodowanych, którzy korzystają 
z limitów 350 tys. euro na osobę. Pojawia się konieczność wypracowania systemowego rozwią-
zania, bez konieczności prowadzenia trudnych i czasochłonnych postępowań sądowych, zwykle 
i tak wygrywanych przez poszkodowanych.

Kolejną propozycją Rzecznika Ubezpieczonych, która nie została przyjęta w ramach prac gru-
py roboczej, była możliwość uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat działalności 
zakładów ubezpieczeń. Celem proponowanej przez Rzecznika Ubezpieczonych regulacji jest sku-
pienie przekazu medialnego na konkurencyjności nie tyle cenowej, ile jakościowej. Działanie na 
rzecz transparentności funkcjonowania zakładów ubezpieczeń w Polsce stanowiłoby obiektyw-
ną weryfikację tezy o ciągłej poprawie jakości likwidacji szkód. Stworzenie systemu rzetelnej 
i obiektywnej oceny działalności poszczególnych ubezpieczycieli wpłynęłoby pozytywnie na 
poprawę konkurencyjności jakościowej w postępowaniach likwidacyjnych oraz pomogłoby po-
średnikom ubezpieczeniowym w tworzeniu ofert poszczególnych zakładów ubezpieczeń. 

Konferencję zamknął wykład dr. Marcina Orlickiego, adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego, 
Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Dr Orlicki spróbował dokonać oceny znowelizowanej ustawy o ubez-
pieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Zdaniem dr. Orlickiego nowelizacja przyniosła niewątpliwy postęp w sposobie normowania 
ubezpieczeń obowiązkowych. Jednak w bardzo wielu przypadkach przyjęte rozwiązania mają 
charakter połowiczny – rozwiązują istniejące problemy jedynie w sposób częściowy. Ustawy 
nadal nie można traktować jako dzieła skończonego, lecz jako pierwszy etap reformy prawa 
ubezpieczeń obowiązkowych. Prelegent wyraził przekonanie, iż za rok lub dwa będzie miała 
miejsce kolejna nowelizacja, ponieważ problemy, które nie zostały jeszcze rozwiązane w sposób 
ostateczny, będą na nowo budziły wątpliwości i kontrowersje.

Zdaniem dr. Orlickiego największym sukcesem nowelizacji jest nowy sposób identyfikowania 
wypełnienia obowiązku ubezpieczenia. Należałoby dokonać przeglądu regulacji prawnych do-
tyczących ubezpieczeń obowiązkowych, aby ukształtować je zgodnie z koncepcją wypełniania 
obowiązku ubezpieczenia jako możliwości korzystania z ochrony ubezpieczeniowej o określo-
nych normatywnie parametrach.
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Drugim sukcesem tej ustawy jest zauważenie przez ustawodawcę problemu tzw. podwójnego 
ubezpieczenia i podjęcie środków zaradczych poprzez stworzenie możliwości wypowiedze-
nia umowy zawartej wskutek działania klauzuli prolongacyjnej oraz gwarancji uzyskania przez 
ubezpieczającego informacji o tym, że w danym przypadku dojdzie do zawarcia nowej umo-
wy wskutek działania klauzuli prolongacyjnej. Kolejnym sukcesem nowelizacji jest usunięcie 
dyskryminacji ubezpieczających w ubezpieczeniach obowiązkowych, którzy po zajściu szkody 
pozbawieni byli możliwości żądania zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpie-
czeniowej i w stosunku do których zaniżano wysokość zwracanej składki poprzez przyjmowanie 
miesiąca rozpoczętego jako pełnego miesiąca ochrony. 

W opinii prelegenta należałoby w jasny i stanowczy sposób określić zakres ubezpieczeń 
obowiązkowych. Ważne wydaje się wzmocnienie roli Ministra Finansów jako rzeczywiste-
go koordynatora polityki państwa w tym zakresie. Niezwykle ważne jest również rozwiązanie 
problemu wyczerpywania sumy gwarancyjnej poprzez przyjęcie odpowiedzialności UFG. Otwar-
tą kwestią jest również stworzenie ram prawnych dla publikacji corocznych danych o jakości 
postępowań likwidacyjnych. Na koniec dr Orlicki przedstawił perspektywy regulacyjne. Są to: 
emancypacja regulacji prawnej ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jasne 
określenie zasad rządzących ubezpieczeniami obowiązkowymi, zwiększenie dyscypliny legi-
slacyjnej dotyczącej ubezpieczeń nazywanych obowiązkowymi, które takimi w istocie nie są, 
a także stworzenie odrębnej regulacji prawnej dla „zabezpieczeń obowiązkowych”, w których 
umowa ubezpieczenia jest tylko jednym z możliwych środków zabezpieczenia danego rodzaju 
działalności.

Podsumowaniem konferencji była dyskusja, w trakcie której wyrażano m.in. szereg wątpli-
wości na temat praktycznej strony stosowania ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG 
i PBUK w nowym kształcie. 

Mgr Iwona Szymańska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „III filar – szansa na lepsze jutro?”, 
Warszawa, 29 marca 2012 r. (Diana Bożek, Maciej Balcerowski)

29 marca 2012 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ogólnopolska 
konferencja naukowa „III filar – szansa na lepsze jutro?”. Tematem przewodnim konferencji, współ-
organizowanej przez Katedrę Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych oraz Stowarzyszenie 
Absolwentów WPiA UW, był szeroko rozumiany III filar systemu emerytalnego. 

Patronat nad konferencją objęli: dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Krzysztof 
Rączka, a także Polska Izba Ubezpieczeń (główny sponsor konferencji) oraz Rzecznik Ubezpie-
czonych. Patronami medialnymi tego wydarzenia zostały czasopisma: „Prawo Asekuracyjne”, 
„Gazeta Bankowa”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 
i portal karieraprawnika.pl.

W założeniu organizatorów konferencja miała stać się wyjątkowym wydarzeniem naukowym, 
podczas którego miały zostać zaprezentowane zarówno koncepcje naukowe pracowników wyż-
szych uczelni, jak i kwestie dotyczące produktów trzeciofilarowych dostrzegane przez praktyków 
– przedstawicieli zakładów ubezpieczeń i kancelarii prawnych.

Realizację tego założenia umożliwił podział konferencji na panele tematyczne. Po uroczystym 
otwarciu przez Zarząd Koła Naukowego Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych rozpoczął 
się pierwszy panel, o charakterze wprowadzającym. Referat „Charakter dodatkowych systemów 
zabezpieczenia emerytalnego” wygłosiła prof. dr hab. Inetta Jędrasik–Jankowska – kierow-
nik Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji UW. Przedstawiła rozwiązania 
dotyczące zabezpieczenia na starość w perspektywie historycznej, poczynając od czasów sta-
rożytnych. Wskazała, jak rodziła się idea zabezpieczenia społecznego oraz jak przenikała ona 
do naszego kraju. Polski system emerytalny po reformie wprowadzonej w życie w 1999 r. przy-
brał konstrukcję filarową, jednak ze specyficznymi modyfikacjami. Wpływa to także na kształt III 
filaru, który obejmuje nie tylko inicjatywy jednostki (jak w klasycznym kształcie systemu trójfila-
rowego), ale też działania pracodawców. Mając to na uwadze, prof. dr hab. Jędrasik–Jankowska 
wyodrębniła nie trzy filary systemu emerytalnego, lecz jego dwie części, z których każda obej-
muje po dwa filary: część obowiązkową (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – I filar, i Otwarte 
Fundusze Emerytalne – II filar) oraz część uzupełniającą (Pracownicze Programy Emerytalne – III 
filar, oraz Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zaopatrzenia Emerytalnego – IV 
filar).

Kolejny prelegent, prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecz-
nego Szkoły Głównej Handlowej, w referacie „III filar w systemie emerytalnym” zaprezentował 
ekonomiczne podejście do problemu dodatkowych form zabezpieczenia emerytalnego w sys-
temie o zdefiniowanej składce. Zachęcanie do dobrowolnego ubezpieczenia powinno przyjąć 
konkretne formy, przykładowo równoległe opodatkowanie we wszystkich filarach – a więc zwol-
nienie składek na III filar z podatku. Dopiero wtedy będzie można mówić o otwarciu III filaru dla 
szerszej grupy społeczeństwa, bowiem obecne zachęty – jak pokazują statystyki – nie są wystar-
czające. Zdaniem prelegenta najlepszym produktem związanym z dobrowolnym oszczędzaniem 
na emeryturę pozostaje ubezpieczenie rentowe z odroczonym terminem płatności – ze względu 
na przejrzystą konstrukcję i zapewnianie wypłaty świadczenia dożywotnio.

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska z Zakładu Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Polityki Spo-
łecznej UW omówiła dodatkowe systemy emerytalne w kontekście regulacji Unii Europejskiej. 
Jak wskazała, istniejąca także obecnie dywersyfikacja ryzyka w systemie zabezpieczenia społecz-
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nego oraz pogłębiające się różnice terminologiczne długo stały na przeszkodzie wydania aktu 
o charakterze koordynującym. Dopiero 29 czerwca 1998 r. państwa UE przyjęły dyrektywę Rady 
98/49/WE w sprawie ochrony uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytalno–rentowych 
pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek przemieszczających się we 
Wspólnocie. Dyrektywa ta – choć wprowadziła istotne postanowienia, jak np. zasadę równego 
traktowania oraz zachowania członkostwa mimo oddelegowania do innego państwa – nie wpły-
nęła znacząco na ich ujednolicenie. Różnorodność reżimów prawnych państw UE sprawia, że 
koordynacja dodatkowych systemów emerytalnych wciąż stanowi wyzwanie. Spadek przyrostu 
naturalnego i starzenie się społeczeństw w państwach członkowskich UE powoduje, że organy 
Wspólnoty będą musiały w końcu podjąć tę tematykę.

Mgr Tomasz Lasocki z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji UW w wy-
stąpieniu „Charakter prawny środków gromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych 
– II czy już III filar?” wskazywał, że porównanie OFE (polski II filar) do rozmaitych form pracowni-
czych programów emerytalnych (II filar w ujęciu klasycznym) jest chybione. Za punkt wyjścia do 
sformułowania wniosków de lege ferenda posłużył tu system duński, konkretnie zaś instytucja 
ATP, gdzie składki są odprowadzane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika.

W drugim panelu zaprezentowane zostały formy lokowania środków w ramach III filaru ubez-
pieczeniowego. Dr Magdalena Szczepańska z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa 
i Administracji UW w wystąpieniu „Ubezpieczenie na życie jako forma indywidualnej prze-
zorności” poruszyła problematykę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym. Wydaje się, że inwestycyjny komponent tego produktu, w połączeniu z ofe-
rowaniem ochrony ubezpieczeniowej, jest narzędziem gromadzenia kapitału na emeryturę 
zaspokajającym potrzeby przynajmniej pewnej części konsumentów. W ocenie dr Szczepańskiej 
reforma emerytalna dokonana w 2011 r., polegająca na przesunięciu części środków pocho-
dzących ze składek ubezpieczonych z kapitałowego filaru do filaru funkcjonującego w oparciu 
o metodę repartycyjną, w jeszcze większym stopniu „wymusza” rozwój III filaru, opartego wła-
śnie na metodzie kapitałowej. 

Dr Krzysztof Łyskawa z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kon-
centrował się w swoim wystąpieniu („Ile trzeba zaoszczędzić – czyli indywidualne podejście 
do ryzyka emerytalnego”) na konstrukcji pojęcia ryzyka w ubezpieczeniu emerytalnym. Prawi-
dłowa identyfikacja zagrożeń w poszczególnych obszarach funkcjonowania życia społecznego 
i gospodarczego jest bowiem pierwszym krokiem ku budowaniu właściwych produktów trzeciofi-
larowych. Zdaniem dr. Łyskawy, ryzykiem nie jest samo osiągnięcie wieku przez ubezpieczonego, 
uprawniające do uzyskania świadczenia emerytalnego, lecz wysokość przyszłego świadczenia. 
W opinii prelegenta należy położyć większy nacisk na zwiększenie możliwości zarządzania ryzy-
kiem emerytalnym przez ubezpieczyciela, którym w tym przypadku jest Państwo. 

Z kolei prof. dr hab. Iwona Sierocka z Zakładu Zbiorowych Stosunków Pracy Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku zaprezentowała problematykę pracowniczych programów emery-
talnych („Przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego”). Osoba wyrażająca chęć 
przystąpienia do PPE musi zgłosić deklarację członkostwa, którą pracodawca weryfikuje zgodnie 
z wymaganiami programu i ustawy. Osoba spełniająca przesłanki określone w ustawie oraz umo-
wie emerytalnej zasadniczo staje się uczestnikiem programu emerytalnego po upływie jednego 
miesiąca od dnia złożenia deklaracji. Na tym tle pojawia się problem tzw. milczącego przyję-
cia oferty – sytuacji, w której ubezpieczyciel nie zwraca deklaracji, mimo niespełnienia przez 
pracownika warunków wprowadzonych przez PPE. Według prelegentki dochodzi wówczas do 
zawarcia nienazwanej umowy, którą postuluje ona nazwać „pracowniczą umową emerytalną”.
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Jako pierwszy w panelu praktyków głos zabrał Marcin Łuczyński, członek zarządu Polskiej Izby 
Ubezpieczeń. W swojej prezentacji przedstawił statystyki dotyczące popularności produktów 
trzeciofilarowych w społeczeństwie. Nie są one optymistyczne – liczba IKE utrzymuje się na po-
dobnym poziomie od kilku lat, trudno mówić o znaczącym wzroście. Regulacje Unii Europejskiej, 
w efekcie wydania wyroku w sprawie Test–Achats, postawiły ubezpieczycielom bariery co do 
traktowania płci czy wieku jako czynnika ryzyka ubezpieczeniowego. Marcin Łuczyński wskazał 
także, że podstawową przeszkodą w powstawaniu programów emerytalnych, które realnie peł-
niłyby swoje funkcje, są niezwykle skromne zachęty, jakie oferuje obywatelom ustawodawca.

Karol Rajewski, członek zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w wystąpieniu 
„Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – wyzwania i praktyka” przedstawił główne 
cechy IKE i IKZE. Ich rola – w perspektywie ograniczenia składki przekazywanej do OFE w 2011 r. 
– wydaje się być obecnie większa. Oba produkty działają na podobnej zasadzie, a więc jako wy-
odrębniony zapis w rejestrze lub rachunek prowadzony w odpowiedniej instytucji finansowej. 
Jednakże osoba posiadająca IKZE ma możliwość korzystania np. z ulgi polegającej na odpisaniu 
od podstawy opodatkowania do 4% dochodów, podczas gdy po osiągnięciu wieku emerytalnego 
kwota wypłacona z IKZE będzie opodatkowana jako przychód z innych źródeł według obowią-
zującej skali podatkowej. Według mec. Rajewskiego wprowadzenie IKZE oraz jednoczesne 
rozszerzenie możliwości prowadzenia IKE przez dobrowolne fundusze emerytalne jest szansą na 
odwrócenie negatywnej tendencji w zakresie gromadzenia środków w III filarze.

Mec. Paweł Halwa z kancelarii prawnej Schoenherr (wystąpienie „Oferowanie zagranicznych 
funduszy inwestycyjnych w ramach polis typu unit–linked”) zaprezentował pozaustawową for-
mę zabezpieczenia emerytalnego, cieszącą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, 
a mianowicie polisy typu unit–linked. Polisy tego typu mają charakter ściśle inwestycyjny, ich 
szczególnie zachęcającą cechą jest możliwość łączenia w ramach jednego produktu różnych 
funduszy inwestycyjnych – nie tylko krajowych, lecz także zagranicznych, w tym również niedo-
puszczonych w Polsce do obrotu. Oferując polisy tego typu, towarzystwa umożliwiają klientowi 
gromadzenie oszczędności w indywidualnie utworzonym przez niego portfelu. Polisy „systemu 
naczyń połączonych” okazują się o wiele bardziej atrakcyjnie dla potencjalnych emerytów, gdyż 
ryzyko – w porównaniu z klasycznymi funduszami inwestycyjnymi – jest tu o wiele mniejsze.

Przemysław Gawlak, menedżer Wydziału Sprzedaży TU Allianz Życie Polska S.A. i TFI Allianz 
Polska S.A., skoncentrował się na ustawowych planach emerytalnych, dostrzegając w nich szan-
sę na stabilną emeryturę. W wystąpieniu „Ustawowe plany emerytalne (PPE, IKE, IKZE) – stabilna 
podstawa emerytalna: postulat do realizacji” przedstawił rozwiązania mogące przyczynić się do 
wzrostu popularności pracowniczych programów emerytalnych, polegające zwłaszcza na moż-
liwości uelastycznienia zasad obsługi uczestników (zlecenia dotyczące zmiany alokacji składki 
i konwersji środków powinny być składane z pominięciem pracodawcy) czy też wprowadzenia 
dodatkowych modeli składkowych: tzw. matchingu (współfinansowanie składek przez pracow-
nika i pracodawcę) oraz zróżnicowania ich w podgrupach pracowniczych.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny poświęcony opłatom likwidacyjnym 
w ramach umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. W dys-
kusji wzięły udział: mec. Anna Tarasiuk–Flodrowska z kancelarii prawnej Hogan Lovells LLP, mec. 
Aldona Wnęk z Open Life oraz Anna Dąbrowska i Anna Gadomska–Orłowska z Biura Rzecznika 
Ubezpieczonych. Podczas panelu wskazano z jednej strony na fakt, że ubezpieczenia na życie 
z UFK nie są produktem dla każdego, z drugiej zaś, że świadomość konsumentów w zakresie tego 
typu ubezpieczeń jest znikoma. De lege ferenda należy postulować, po pierwsze, szeroką akcję 
informacyjną skierowaną do konsumentów, uświadamiającą, że tego typu produkt skierowany 
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jest do osób mogących pozwolić sobie na długoterminowe inwestycje, po drugie zaś, koniecz-
ność rzetelnej informacji ze strony agentów i brokerów na temat ryzyka związanego z UFK.

Konferencję zaliczyć należy z całą pewnością do udanych. Świadczy o tym zarówno duża fre-
kwencja, jak i burzliwa dyskusja po wystąpieniach. Publiczność kierowała do prelegentów liczne 
pytania, nierzadko polemizując z przedstawianymi tezami. W ocenie organizatorów cel naukowy 
został osiągnięty: w merytorycznej dyskusji starły się poglądy różnych środowisk. Poza studenta-
mi i pracownikami naukowymi na konferencji pojawili się przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, 
instytucji finansowych i kancelarii prawnych. 

Niezwykle trudno jest sformułować konkluzję konferencji, gdyż jej problematyka obejmo-
wała wiele aspektów funkcjonowania III filaru. Wśród formułowanych wniosków jeden uznać 
trzeba za najważniejszy: należy dążyć do zwiększenia świadomości istnienia i funkcjonowania 
produktów szeroko pojętego III filaru, zarówno rozumianego ustawowo, jaki i pozaustawowo. 
Zainteresowanie tym wydarzeniem pokazuje, że społeczeństwo potrzebuje poważnej, meryto-
rycznej debaty nad systemem emerytalnym. 

Diana Bożek, Maciej Balcerowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego



218

Sprawozdanie z konferencji „Regionalny program rozwoju na tle strategii UE «Europa 2020» 
z uwzględnieniem roli ubezpieczeń – na przykładzie województwa świętokrzyskiego”, 
25 kwietnia 2012 r. (Adam Leśniewski)

Dnia 25 kwietnia 2012 r. na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach – gospodarza i współorganizatora – odbyła się konferencja „Regionalny 
program rozwoju na tle strategii województwa świętokrzyskiego”. Głównym organizatorem była 
Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka (IGUiOR). Patronat honorowy nad konferencją 
objęła Bożentyna Pałka–Koruba – wojewoda świętokrzyski, patronat merytoryczny sprawował 
Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, natomiast patronat naukowy rektor 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Regina Renz. Współorganizatorami konferen-
cji – poza Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach – były Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Głównym celem debaty określonym przez organizatorów było przybliżenie programów należą-
cych do strategii UE „Europa 2020” z możliwością ich przeniesienia na grunt regionalny, w tym 
wykorzystania środków pieniężnych Unii Europejskiej przy budowie regionalnych programów roz-
woju oraz określenia roli ubezpieczeń w tworzeniu warunków do realizacji takich programów.

Zebranych przywitał prof. dr hab. Zbigniew Gazda, dziekan Wydziału Zarządzania UJK, któ-
ry w krótkim wystąpieniu przedstawił uczelnię – gospodarza obrad. Następnie głos zabrała 
wojewoda Bożentyna Pałka–Koruba, która przedstawiła charakter zmian, jakie miały miejsce 
w województwie świętokrzyskim, oraz kierunek rozwoju, w jakim powinno to województwo 
zmierzać. Kolejnym mówcą był wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Kazimierz Ko-
towski – reprezentujący nieobecnego na konferencji marszałka województwa – który w zwięzły 
sposób podsumował okres 2007–2012. W pozytywny sposób wypowiedział się na temat zmie-
niającej się infrastruktury oraz stanu oświaty w Kielcach. Nawiązał również do rozwoju ośrodka 
akademickiego przy ulicy Świętokrzyskiej, którego budowa ruszyła kilka tygodni wcześniej. Pod-
kreślił, że inwestycja, jaką będzie Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, jest potrzebna i będzie 
służyć kolejnym pokoleniom. 

Wystąpienie przedstawiciela Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 
Tomasza Janusza dotyczyło proponowanych przez Komisję Europejską przyszłych opracowań 
prawnych w perspektywie finansowej 2014–2020. W szczególny sposób prelegent podkreślił rolę 
postanowień warunkowych ex ante, ex post oraz kierunkowość makroekonomiczną. 

Drugą część obrad prowadzili: prof. dr hab. Andrzej Sopoćko oraz dr Stanisław Nowak, repre-
zentujący Wydział Zarządzania UW oraz Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, i prof. 
dr hab. Tomasz Michalski, kierownik Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie. Pierwszy z nich przybliżył zebranym historię ubezpieczeń, drugi nakreślił cel 
obrad oraz wyróżnił gminy Bieliny i Stąporków. Obie posiadają duży potencjał i stanowić mogą 
pole nowych inicjatyw. Kolejnym mówcą była dyrektor Aleksandra Szelągowska z Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która mówiła o roli ubezpieczeń w rolnictwie w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej do roku 2020. W swoim wystąpieniu powołała się na dane uzyskane od trzech (z czterech) 
ubezpieczycieli prowadzących ubezpieczenia rolnicze. Na podstawie uzyskanych informacji wy-
snuła wniosek, że w województwie świętokrzyskim zwiększa się powierzchnia ubezpieczonych 
upraw rolnych. Z jej opinią, że rozwój systemu ubezpieczeń rolniczych jest rzeczą słuszną i powi-
nien być wspierany dopłatami z budżetu państwa, polemizował prof. dr hab. Tomasz Michalski. 
Stwierdził on, że nie można faworyzować jednej, wybranej grupy społecznej, gdyż wszyscy od-
czuwają potrzebę pomocy.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 12(1/2012) 219

Następnie głos oddano Rafałowi Janczykowi, występującemu z ramienia Ministerstwa Finansów. 
W swojej wypowiedzi skupił się on głównie na promocyjnej i zabezpieczającej roli ubezpieczeń. 
Kilkakrotnie przywoływał dyrektywę UE Wypłacalność II (Solvency II) oraz jej nowszą propozycję 
(wersję) Omnibus II. Na tle tej wypowiedzi dr Adam Śliwiński, przedstawiciel Katedry Ubezpie-
czeń Gospodarczych SGH w Warszawie, sugerował stosowanie przez Ministerstwo Finansów tzw. 
kreatywnej księgowości. 

Gość konferencji dyrektor Caritas diecezji kieleckiej, ksiądz dr Andrzej Drapała, przedstawił 
współpracę Caritas z młodymi ludźmi oraz swoją działalność w stowarzyszeniu „Nadzieja Ro-
dzinie”. Ponadto – wraz z występującą po nim Haliną Olendzką – zaprezentowane zostały tezy 
zawarte w przygotowanym na konferencję wydaniu książkowym o tytule konferencji, a dotyczą-
cych artykułów: dr Niny Drejerskiej (SGGW) „Włączenie społeczne w strategii «Europa 2020»”, 
mgr Anny Kaczmarek (UW) „Włączenie społeczne w kontekście strategii gospodarczej «Europa 
2020»” oraz Haliny Olendzkiej, ks. dr. Andrzeja Drapały i dr hab. Moniki Szpringer „Włączenie 
społeczne – wyzwanie dla społeczeństwa obywatelskiego a działalność stowarzyszenia i fundacji 
«Nadzieja Rodzinie»”.

W kolejnej części konferencji dr Katarzyna Malinowska z IGUiOR przedstawiła nagrody, wrę-
czane za starania na rzecz rozwoju ubezpieczeń. Nagrody przyznawane miały być w pięciu 
kategoriach: Osobowość w ubezpieczeniach, Debiut ubezpieczeniowy, Lider edukacji ubezpie-
czeniowej, Produkt ubezpieczeniowy, Menedżer w ubezpieczeniach. Kapituła nagrody, pracująca 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Sopoćki, zdecydowała o przyznaniu pięciu nagród. I tak, 
w kategorii Lider edukacji ubezpieczeniowej nagrodę wręczono prof. dr. hab. Kazimierzowi Ortyń-
skiemu oraz dr Bożenie Dołęgowskiej–Wysockiej; w kategorii Debiut ubezpieczeniowy nagrodę 
przyznano dr Kindze Stęplewskiej; zaś w kategorii Menedżer w ubezpieczeniach dr. Jarosławowi 
Przybytniowskiemu oraz Andrzejowi Młynarczykowi. Po wręczeniu nagród zarządzono przerwę 
na – jak to ujął prof. dr hab. Tomasz Michalski – „regionalny posiłek”.

Po przerwie rozpoczęła się kolejna część programu: „Problemy społeczne w ocenie studen-
tów”. Głos – jako pierwszym – oddano właśnie im. Marta Ćwiecz w referacie „Rynek pracy 
a bezrobocie wśród młodzieży studenckiej województwa świętokrzyskiego. Stan i perspektywy 
młodych w Świętokrzyskiem” podkreśliła kwestię odpowiedniego nastawienia i przygotowania 
do podjęcia pracy przez młodych, świeżo upieczonych absolwentów. Następnie Marcin Walczak 
w wystąpieniu „Employer branding – budowanie wizerunku pracodawcy” skupił się na tym, jak 
bardzo ważna jest kultura organizacji oraz nawiązywanie pozytywnych stosunków z pracownika-
mi.

W części nazwanej „Potencjał i kierunki strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego” mo-
deratorami byli prof. dr hab. Andrzej Szplit (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz 
dr hab. inż. Tadeusz Winkler–Drews (Akademia Leona Koźmińskiego). Jako pierwszemu głos od-
dano staroście koneckiemu Bogdanowi Soboniowi, który przedstawił problematykę „Dziedzictwa 
i tożsamości kulturowej powiatu koneckiego” oraz tezy artykułu Jerzego Jędrychowskiego „Od-
słonięcia geologiczne Gór Świętokrzyskich i Ponidzia, historia ich eksploatacji i rola w promocji 
geoturystyki”. Następnie Michał Morelowski wygłosił referat zatytułowany „O zdrowe warunki 
bytowania”, w którym omówił krytycznie rolę biologizacji rolnictwa. W wystąpieniu zawarł rów-
nież tezy artykułu Stanisława Kolbusza „Świat zdrowego rolnictwa. Świat ubezpieczony”.

Kolejny moderator dyskusji prof. dr hab. Andrzej Szplit oddał głos wykładowcy Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego dr. Michałowi Leśniewskiemu, który przedstawił referat zatytułowany „Strategia 
rozwoju województwa świętokrzyskiego”. Dr Michał Leśniewski, poza prezentacją swego artyku-
łu „Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju regionalnego i lokalnego. Wybrane problemy”, omówił 
również tezy złożonych na konferencję artykułów: „Refleksje na temat nowoczesnego regionu” 
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(Magdalena Piłat–Borcuch), „Bezpieczeństwo ekologiczne na przykładzie województwa święto-
krzyskiego. Wybrane zagadnienia” (dr Jarosław W. Przybytniowski, Patrycja Prusaczyk), „Lokalny 
wymiar rozwoju społeczeństwa informacyjnego na przykładzie województwa świętokrzyskiego” 
(Artur Borcuch, Agnieszka Walas), „Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju regionalnego i lokal-
nego. Wybrane problemy” (Michał A. Leśniewski), „Rynek usług transportowych, spedycyjnych 
i logistycznych w Polsce” (Kazimierz Rawłuszko), „Szanse i bariery rozwoju współpracy regional-
nej w klastrze na przykładzie Świętokrzysko–Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR” 
(Agnieszka Predygier), „Mechanizmy wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw wojewódz-
twa świętokrzyskiego w aspekcie zarządzania wiedzą” (Anna Sabat), „Government control as 
a tool of regional food security” (Wasyl Yeleyko, Jaroslaw Pushak), „Wzrost znaczenia turystyki 
industrialnej na przykładzie szlaku zabytków techniki województw śląskiego i świętokrzyskiego. 
Wybrane zagadnienia” (Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka).

Kolejnymi mówcami byli przedstawiciele wspomnianych, dobrze rokujących gmin, a więc Bie-
lin i Stąporkowa. Gminę Bieliny reprezentowała Anna Łubek, która wygłosiła tekst zatytułowany: 
„Społeczno–gospodarcze inicjatywy rozwoju regionalnego obszaru. Gmina Bieliny «nowa» święto-
krzyska kolebka aktywności i kultury”. Trzeba przyznać, że to dość odważna nazwa. Reprezentantki 
gminy Stąporków, Agnieszka Wojciechowska oraz Anna Leżańska, ukazały społeczno–gospodar-
czą sytuację swojej gminy na tle strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020. 
Kolejny prelegent, dr Marek Grabowski, przedstawił walory Świętokrzyskiego Centrum Rehabili-
tacji w Czarnieckiej Górze. 

Następnie dr Katarzyna Malinowska, dr Kinga Stęplewska oraz dr Jarosław Przybytniowski, 
skupiający się na roli ubezpieczeń, zaprezentowali syntetycznie następujące artykuły złożone 
na konferencję: „Rozwój systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie” (Aleksandra Szelągow-
ska), „Zarządzanie wpływami z konsumpcji – nowa forma doradztwa finansowego umożliwiająca 
włączenie społeczne” (Tadeusz Lenart), „Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jako przykład 
organizacji samorządu ubezpieczonych” (Marietta Janowicz–Lomott), „Wzajemność ubezpie-
czeniowa jako forma realizacji ubezpieczeń” (dr Katarzyna Malinowska, dr Stanisław Nowak, dr 
Adam Śliwiński), „Ubezpieczenia gospodarcze jako finansowy instrument ograniczania ryzyka 
katastrof ekologicznych” (dr Jarosław W. Przybytniowski), „Problemy pośrednictwa ubezpiecze-
niowego w warunkach zmieniających się uregulowań prawnych Unii Europejskiej” (Jacek Kliszcz), 
„Indywidualne ubezpieczenia na życie w województwie świętokrzyskim – charakterystyka po-
równawcza” (Kinga Stęplewska), „Usługi assistance – rynek z przyszłością” (Paweł Paluszyński, 
Kamil Wojtasik), „Marketingstrategien zur Intensivierung des Vertriebs von privaten Pflegezu-
satzversicherungen” (Thorsten Hendriks) – „Marketingowe strategie intensyfikacji sprzedaży 
prywatnych dodatkowych ubezpieczeń pielęgnacyjnych” (tekst opracował Andrzej Szplit), „Rynek 
bancassurance w Polsce” (Tadeusz Winkler–Drews), „Transgraniczna niewypłacalność zakładu OC 
na jednolitym rynku ubezpieczeniowym – międzynarodowe rozwiązania regulacyjne w zakresie 
dochodzenia roszczeń” (dr Marek Monkiewicz), „Wybrane instrumenty ograniczania skutków ry-
zyka finansowego w sektorze ubezpieczeniowym” (Grażyna Sordyl).

Całość wielogodzinnego naukowego spotkania zakończyły podziękowania złożone przez dr. 
Stanisława Nowaka wszystkim uczestnikom wydarzenia, którzy przyczynili się do przybliżenia 
słuchaczom tematyki regionalnych programów rozwoju na tle strategii UE „Europa 2020”. Orga-
nizatorzy zapowiedzieli kontynuację prac nad tematami przedstawionymi na konferencji.

Dr Adam Leśniewski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
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Sprawozdanie z VI międzynarodowej konferencji naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań 
XXI wieku”, Rydzyna, 21–23 maja 2012 r. (Piotr Manikowski)

W dniach 21–23 maja 2012 r. po raz kolejny środowisko ubezpieczeniowe spotkało się w Zam-
ku Rydzyńskim, w którym odbyła się VI międzynarodowa konferencja naukowa „Ubezpieczenia 
wobec wyzwań XXI wieku”. Konferencja ta odbywa się corocznie, nieprzerwanie od 2007 r. jako 
wspólna inicjatywa dwóch zaprzyjaźnionych Katedr Ubezpieczeń Uniwersytetów Ekonomicz-
nych w Poznaniu (UEP) i we Wrocławiu (UEW). Tradycyjnie honorowy patronat nad konferencją 
objęli Rektorzy wspomnianych uczelni: JM prof. zw. dr hab. Marian Gorynia (rektor UEP) oraz JM 
prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor (rektor UEW).

W 2012 r. organizacją konferencji zajęła się Katedra Ubezpieczeń UEP. W porównaniu z po-
przednimi latami rozszerzony został Komitet Naukowy konferencji. Tradycyjnie znaleźli się w nim 
kierownicy obu katedr: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka–Chmielowiec (UEW) oraz prof. dr hab. 
Jerzy Handschke (UEP), a ponadto włączono prof. dr. hab. Jacka Lisowskiego z UEP. Patronat me-
dialny nad konferencją objęły „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, natomiast głównym sponsorem 
była Grupa Kapitałowa KRUK. 

Celem tegorocznej konferencji były wymiana myśli i doświadczeń z prowadzonych badań 
nad rozwojem rynku i teorią ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych, prezentacja 
wyników badań z zakresu ubezpieczeń oraz konsolidacja środowiska naukowego i praktyków 
zajmującymi się ubezpieczeniami. W konferencji uczestniczyło ok. 80 osób reprezentujących 
ośrodki akademickie z kraju (m.in. Poznań, Wrocław, Warszawa, Kraków, Toruń, Gdańsk, Szcze-
cin, Katowice, Łódź i inne) i zagranicy (Sankt Petersburg, Kijów, Donieck, Mińsk), instytucje rynku 
ubezpieczeniowego (Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Rzecznik 
Ubezpieczonych), a także zakłady ubezpieczeń. Nadesłanych zostało blisko 50 referatów skupio-
nych wokół podstawowych zagadnień tematycznych konferencji, tj. ekonomicznych i prawnych 
problemów funkcjonowania ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwe-
stii:

ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw;� 
zarządzania ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń;� 
strategii zarządzania zakładami ubezpieczeń;� 
zastosowania metod ilościowych w ubezpieczeniach;� 
bancassurance;� 
ubezpieczeń komunikacyjnych;� 
ubezpieczeń społecznych.� 

Program konferencji obejmował 3 sesje plenarne oraz 3 plakatowe. Na podstawie doświad-
czeń z lat poprzednich zmodyfikowana została formuła konferencji. Połączono wygłaszanie 
wybranych referatów z możliwością prezentacji posterów, których streszczenia przedstawiali 
sprawozdawcy na sesjach plenarnych. Stąd układ każdej z trzech sesji plenarnych był następu-
jący: obrady rozpoczynały się od wystąpienia sprawozdawcy, który wskazywał na główne wątki 
poruszane w referatach przypisanych do danej sesji, następnie występowało 3–4 wybranych au-
torów najciekawszych – według organizatorów – artykułów, a całość zwieńczona była dyskusją. 
W ramach sesji plakatowej, swoje prace prezentowali autorzy, którzy nie wygłaszali referatu na 
sesji plenarnej.

Obrady poprzedziło otwarcie konferencji, którego w imieniu gospodarzy dokonał prof. dr hab. 
Jacek Lisowski. Ponadto w uroczystości otwarcia wziął udział przedstawiciel władz Uniwersy-
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tetu Ekonomicznego w Poznaniu – JM prof. zw. dr hab. Maciej Żukowski, prorektor ds. nauki 
i współpracy z zagranicą. Głos również zabrała prof. zw. dr hab. Wanda Ronka–Chmielowiec, 
jako przedstawiciel współorganizatora konferencji.

Tuż po otwarciu odbyła się pierwsza i jedyna tego dnia sesja plenarna. Poświęcona ona była 
roli ubezpieczeń wobec ryzyka długowieczności/starości. Przewodniczył jej prof. zw. dr hab. Ta-
deusz Szumlicz, sprawozdawcą był dr Krzysztof Łyskawa, natomiast referaty wygłosili: dr Paweł 
Rokita, dr Wojciech Nagel, dr Rafał Płókarz. Rozważania w tej sesji skupiły się głównie wokół 
działań podejmowanych w ramach rozwiązań systemowych oraz mających na celu zwiększenie 
ilości dostępnych/wykorzystywanych produktów. 

Drugi dzień konferencji był znacznie bardziej pracowity – przewidziano łącznie cztery sesje. 
Rano odbyła się druga sesja plenarna zatytułowana „Aktualne problemy rynku ubezpieczeń ko-
munikacyjnych”. Moderowała ją prof. zw. dr hab. Wanda Ronka–Chmielowiec, sprawozdawcami 
były dr Magdalena Osak i dr Monika Kaczała, zaś swoje prace zaprezentowali dr Beata Jackowska, 
dr Marek Monkiewicz oraz mgr Maciej Samson. W sesji tej poruszono wiele ważkich bieżących 
problemów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce, w tym w szczególności: eska-
lacji roszczeń za szkody osobowe, zakazu różnicowania stawek ze względu na płeć, sposobów 
kalkulacji składek, świadomości ubezpieczeniowej i społecznego przyzwolenia na przestępczość 
ubezpieczeniową oraz finansowych gwarancji w przypadku upadłości ubezpieczycieli w związku 
z ich działalnością transgraniczną.

Popołudniowe obrady w ramach trzeciej sesji plenarnej poświęcone były problemom współ-
czesnego rynku ubezpieczeń. Rozpoczęło je krótkie wystąpienie moderatora, prof. zw. dr. hab. 
Jerzego Łańcuckiego, który przybliżył kwestie związane z wpływem regulacji Omnibus II i FICOD 
1 na funkcjonowanie nadzoru na rynku ubezpieczeniowym. Następnie dr Piotr Manikow-
ski omówił kwestie poruszane w przesłanych przez uczestników artykułach. Po nim wystąpiła 
przedstawiciel sponsora – Grupy Kapitałowej KRUK – Marzena Dobrzańska–Główczyk omawia-
jąc procesy wspierające działalność towarzystw ubezpieczeniowych. W dalszej części sesji swoje 
referaty przedstawili pozostali: dr Teresa Bednarczyk, dr Marcin Orlicki oraz dr Wiktor Trynczuk. 
Nie jest zaskoczeniem, że była to najszersza tematycznie sesja – poprzednie miały raczej cha-
rakter monotematyczny – natomiast ta dotyczyła m.in. takich zagadnień jak: outsourcing usług 
ubezpieczeniowych, rola oraz miejsce banku i jego wynagrodzenie w bancassurance (szczegól-
nie w aspekcie prawnym), rozwój rynków ubezpieczeniowych (w tym w warunkach kryzysu), 
ryzyko w działalności zakładów ubezpieczeń oraz Solvency II. 

Po obydwu wtorkowych sesjach plenarnych oraz w środę rano odbyły się sesje plakatowe. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, gdy pierwszy raz w ramach tego cyklu konferencji zapropono-
wano możliwość prezentacji posterów, tak i tym razem sesja plakatowa spotkała się z aprobatą 
uczestników. Taka forma prezentacji daje możliwość dokładnego zapoznania się z poszczegól-
nymi pracami oraz pozwala na bezpośrednią wymianę poglądów. Stąd, sesjom plakatowym 
towarzyszyła równie ożywiona dyskusja jak sesjom plenarnym.

Po trzeciej sesji plakatowej odbyło się zakończenie konferencji. Podsumowania obrad dokona-
li moderatorzy poszczególnych sesji plenarnych, a obrady zamknął prof. dr hab. Jacek Lisowski, 
dziękując wszystkim uczestnikom za udział w konferencji, przygotowanie referatów i udział 
w dyskusji. Zaprosił także wszystkich na kolejną siódmą już edycję konferencji z cyklu „Ubez-
pieczenia wobec wyzwań XXI wieku”. Będzie ona miała szczególny charakter, gdyż podczas niej 
będziemy świętować aż 4 jubileusze jednocześnie, wszystkie bezpośrednio lub pośrednio zwią-
zane z osobą prof. dr. hab. Jerzy Handschke: 65–lecie urodzin profesora, 40–lecie Jego pracy 
zawodowej, 65–lecie kierowanej przez niego i najstarszej w kraju Katedry Ubezpieczeń Uniwer-
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sytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz 65–lecie „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, których 
jest redaktorem naczelnym.

Oprócz części naukowej organizatorzy przygotowali dla uczestników konferencji dwie imprezy 
o charakterze towarzysko–integracyjnym. W pierwszym dniu na dziedzińcu zamkowym odbyło 
się spotkanie połączone z grillowaniem, natomiast drugiego wieczoru miała miejsce uroczysta 
kolacja w reprezentacyjnej sali balowej zamku rydzyńskiego. Atrakcją było losowanie nagród 
niespodzianek ufundowanych przez sponsora. Szczęście uśmiechnęło się do trzech osób, którym 
przedstawiciele sponsora wręczyli e–booki, wzbudzając tym zazdrość wśród „pechowców”.

Pokłosiem konferencji będzie przygotowywana publikacja, w której znajdą się nadesłane na 
konferencje referaty, pogrupowane, zgodnie z tematyką przeprowadzonych sesji, w bloki tema-
tyczne i poprzedzone tekstami referatów sprawozdawczych.

Podsumowując, konferencja po raz kolejny okazała się bardzo udanym i ciekawym wydarzeniem 
naukowym. Burzliwe dyskusje, zarówno na forum plenarnym, jak i podczas sesji plakatowych 
a także w kuluarach, jednoznacznie potwierdzają potrzebę organizowania konferencji poświę-
conej szeroko rozumianej problematyce ubezpieczeniowej. Była to także znakomita okazja do 
nawiązania nowej oraz poszerzenia już istniejącej współpracy między osobami zajmującymi się 
ubezpieczeniami zarówno w pracy naukowej jak i w praktyce.

Dr Piotr Manikowski, Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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Sprawozdanie z XV Jubileuszowego Kongresu Brokerów „Broker a ubezpieczyciel – 20 lat 
później. Zagrożenia i szanse”, Ossa, 24–26 maja 2012 r. (Izabella Sapińska–Binda)

20 lat pracy Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych – dla 
dobra środowiska brokerskiego i całego rynku ubezpieczeniowego – to dobry moment do spojrze-
nia wstecz i dokonania podsumowań. Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie powstało w 1992 r., 
a w skład Komitetu Założycielskiego weszli: Leon Kozicki, Ryszard Bociong i Ryszard Micyk. 

XV Kongres rozpoczęła debata z udziałem osób, które miały wpływ na powstanie nowocze-
snego rynku ubezpieczeń i reanimację (po długiej przerwie od okresu II Rzeczypospolitej), 
a właściwie stworzenie na nowo zawodu brokera. Wspominali: Danuta Wałcerz – pierwsza 
prezes b. Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kowalewski 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor wielu prac naukowych poświęconych ubez-
pieczeniom, wielu projektów ustaw o pośrednictwie ubezpieczeniowym, przyjaciel brokerów, 
Paweł Dangel – prezes zarządu TUiR Allianz Polska S.A. oraz TU Allianz Życie Polska S.A., Jarosław 
Parkot – prezes zarządu TUiR WARTA S.A. oraz TU na Życie WARTA S.A., Bogusław Skuza – b. bro-
ker, członek pierwszego zarządu Stowarzyszenia Brokerów, a obecnie członek zarządu PZU S.A., 
dr Jan Bogutyn, od wielu lat związany z rynkiem ubezpieczeniowym. Rozmowę prowadził red. 
Jacek Żakowski.

Witając zgromadzonych, prezes Stowarzyszenia Jacek Kliszcz zwrócił uwagę na zagrożenia, 
związane z projektem deregulacji, czyli „otwarcia” niektórych zawodów, w tym zawodu brokera 
oraz projektem dyrektywy o pośrednictwie – Insurance Mediation Directive (IMD II), które będą 
miały wpływ nie tylko na działalność brokerów, ale i cały rynek ubezpieczeń.

Rocznice wiążą się też z przyjacielskimi spotkaniami, a także są okazją do wyrażenia uznania 
i podziękowań za dotychczasową pracę dla dobra organizacji i całego rynku ubezpieczeń. Jubi-
leuszowe Nagrody Fair Play Dwudziestolecia za całokształt współpracy z brokerami i stabilną 
politykę przyjazną brokerom otrzymały: STU Ergo Hestia S.A. oraz TUiR WARTA S.A., które ode-
brali: Adam Roman i Jarosław Parkot.

Na ręce Katarzyny Wojciechowskiej została przekazana darowizna od Stowarzyszenia Brokerów 
dla Fundacji Laski na rzecz ociemniałych dzieci.

Zasłużonym dla środowiska ubezpieczeniowego przyznano pamiątkowe medale i dyplomy. 
Otrzymali je profesorowie: Eugeniusz Kowalewski, Tadeusz Szumlicz, Jerzy Łańcucki, doktorzy: 
Władysław W. Mogilski, Małgorzata Serwach, Katarzyna Malinowska, Marcin Orlicki, Jakub Po-
krzywniak, Tomasz Kwieciński, a także Katarzyna Przewalska – z–ca dyrektora Departamentu 
Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, Jan Grzegorz Prądzyński – prezes Pol-
skiej Izby Ubezpieczeń oraz Andrzej Maciążek – wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Aleksander 
Daszewski – prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Adam Sankowski – prezes Polskiej Izby 
Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Zofia Pawlak–Borsuk – dyrektor Fundacji „Pra-
wo Ubezpieczeniowe”, a także Krzysztof Bromka, Marek Kaliszek, Leszek Straszewski, Tomasz 
Mintoft–Czyż.

Życzenia i gratulacje składali m.in.: Katarzyna Przewalska, Izabela Flakiewicz w imieniu Komi-
sji Nadzoru Finansowego, prezes Jan Grzegorz Prądzyński w imieniu Polskiej Izby Ubezpieczeń, 
prof. dr Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Ubezpieczonych i członek Komisji Egzaminacyjnej dla 
Brokerów; Aleksander Daszewski; Magdalena Barcicka reprezentująca Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny, dr Bożena M. Dołęgowska–Wysocka – redaktor naczelna „Gazety Ubezpieczenio-
wej”, dr Stanisław Nowak – prezes Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Małgorzata 
Kaniewska – prezes Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Adam San-
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kowski, dr Jacek Lisowski w imieniu prof. dr. hab. Jerzego Handschke – kierownika Katedry 
Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz w imieniu 
Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej.

Oficjalnego otwarcia Kongresu dokonał w piątek, 25 maja prezes zarządu Stowarzyszenia Bro-
kerów – Jacek Kliszcz. W przemówieniu inauguracyjnym wymienił najistotniejsze dla brokerów 
wydarzenia w minionym dwudziestoleciu:

„Przede wszystkim powstał w Polsce nowy zawód brokera. Nie tylko powstał, ale również dojrzał 
i stał się stałym elementem polskiego rynku ubezpieczeń. Polski broker, czerpiąc z doświadczeń 
rynków starej Europy, wypracował swoją pozycję i sposoby działania na rynku, mającym jednak 
swoją specyfikę. Ważną, jeśli nie najważniejszą rolę w kształtowaniu postrzegania naszego zawo-
du odegrało Stowarzyszenie.

Od momentu powstania aktywnie uczestniczyło ono we wszystkich istotnych procesach legi-
slacyjnych, związanych z branżą ubezpieczeniową. Stało się partnerem dla Sejmu, Ministerstwa 
Finansów, organów nadzoru, a także wszystkich istotnych instytucji rynkowych, w tym Polskiej 
Izby Ubezpieczeń i Rzecznika Ubezpieczonych. Stowarzyszenie podjęło szereg inicjatyw związanych 
z tworzeniem zasad wykonywania zawodu, a jeden z pierwszych kodeksów etyki zawodowej został 
stworzony już na naszym pierwszym kongresie i znany jest pod nazwą Karty Sobieszewskiej.

Historia kongresów potwierdziła, że ta inicjatywa była konieczna i potrzebna całemu środo-
wisku. Piętnaście lat kontynuacji i coraz lepsze postrzeganie tej inicjatywy świadczy o tym, że 
środowisko zgadza się z tym poglądem. Oczywiście kongres zmieniał się w czasie i ciągle będzie 
się zmieniał, aby nadążyć za zmieniającym się światem.

W ciągu dwudziestu lat istnienia organizacji stała się ona również reprezentantem środowi-
ska na scenie międzynarodowej, aktywnie uczestnicząc w organizacjach europejskich, a przede 
wszystkim w BIPAR.

20 lat to moment, kiedy należy wspomnieć wszystkich tych, którym zawdzięczamy miejsce, 
w którym dziś się znajdujemy. Nie do przecenienia jest rola pierwszego naszego prezesa Leona 
Kozickiego, pomysłodawcy i architekta Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reaseku-
racyjnych. To jego wizjonerstwo stworzyło podwaliny pod nasze osiągnięcia, a wizja kolejnego 
prezesa Tomasza Mintoft–Czyża zaowocowała pomysłem zorganizowania ogólnopolskiej, co-
rocznej imprezy środowiskowej, jaką stał się Kongres Brokerów. Wreszcie społeczna praca całej 
rzeszy naszych koleżanek i kolegów, w ramach różnych organów Stowarzyszenia, pozwoliła na 
realizację strategii i celów Stowarzyszenia. Tu chciałbym przypomnieć chociażby wkład kolegi 
Leszka Straszewskiego w powstanie Kodeksu Etyki, czy działania wszystkich członków poszczegól-
nych zarządów, komisji rewizyjnych i komisji etyki.

Dla środowiska ważna była współpraca ze światem nauki, który opisywał i porządkował po-
wstające zręby nowego zawodu. Dziękujemy przede wszystkim dwóm osobom: Profesorowi 
Tadeuszowi Sangowskiemu, którego przedwczesną śmierć przyjęliśmy z wielkim żalem i Profe-
sorowi Eugeniuszowi Kowalewskiemu, którego związki z naszym środowiskiem i dokonania, tak 
na niwie naukowej, jak i praktycznej, są nie do przecenienia. Świat coraz bardziej przyspiesza, 
jesteśmy dumni, że dziś także młoda kadra nauki polskiej równie żarliwie swoją wiedzą stara się 
porządkować rynek ubezpieczeniowy i rządzące nim zasady.

Dzięki determinacji i oddaniu dr Małgorzaty Serwach, pod której kierunkiem powstała nasza 
jubileuszowa publikacja książkowa1, możemy przekazać w ręce czytelników nowe kompleksowe 

1 „Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej” pod redakcją naukową dr Małgorzaty Serwach wydana 
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
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opracowanie problematyki brokerskiej, powstałe dzięki zaangażowaniu wielu autorów o ugrun-
towanym dorobku naukowym.

Będąc właścicielem jednego z najpoważniejszych wydawnictw naukowych, branżowego 
kwartalnika „Prawo Asekuracyjne”, mamy wpływ na kształtowanie poglądów teoretycznych na 
najważniejsze na rynku ubezpieczeniowym zjawiska. To jednak zasługa ludzi, którzy redagują cza-
sopismo: redaktora naczelnego Profesora Jerzego Łańcuckiego i członków Kolegium.  

Próby tworzenia podstaw uznania naszego zawodu za zawód zaufania publicznego i doprowa-
dzenia do samoregulacji z możliwością egzekwowania zasad są trudne, jednak nie zamierzamy 
się poddać. Wszystkie argumenty merytoryczne i interes środowiska przemawiają za powszech-
nością przynależności brokerów do samorządu. To nie tylko nasze zdanie, ale również autorytetów 
o uznanym dorobku.

Przeżyliśmy razem dwadzieścia lat, piętnaście razy spotykamy się na kongresach. To dorobek, 
który wymaga pielęgnacji i kontynuacji. Mam nadzieję, że dotychczasowi twórcy sukcesów na-
szego środowiska znajdą godnych kontynuatorów i podczas kolejnych jubileuszy Stowarzyszenie 
będzie mogło się pochwalić jeszcze większym dorobkiem”.

Tradycyjnie przyznano nagrody Fair Play za ubiegły rok. W ankiecie wzięła udział rekordowa 
liczba 200 brokerów, uzyskano też 1000 ocen ubezpieczycieli. W kategorii ubezpieczeń majątko-
wych I miejsce zajęło Generali TU S.A., a w ubezpieczeniach na życie – Compensa TU na Życie. 
S.A. Vienna Insurance Group.

Merytoryczną część obrad otworzył prof. Jerzy Stępień, sędzia w st. spoczynku, b. prezes Trybu-
nału Konstytucyjnego, autor fundamentalnych prac z dziedziny samorządności. Jego wystąpienie 
„Ustrojowa pozycja samorządów zawodowych” stanowiło zachętę do lektury rozdziału jego au-
torstwa zawartego w książce, o której wyżej mowa, a poświęconego problematyce samorządu 
w państwie prawa. Wnioski z wykładu sprowadzają się do stwierdzenia, że współczesne państwo 
to państwo zdecentralizowane, w którym o rozdziale zadań i funkcji decyduje zasada pomoc-
niczości (co wynika także z preambuły Konstytucji RP). Zasada ta mówi, że władza publiczna 
zajmuje się tylko tymi sprawami, z którymi nie poradzi sobie obywatel lub podmioty gospo-
darcze czy organizacje pozarządowe, stojące najbliżej obywatela. Państwo zdecentralizowane 
to takie, w którym jest wiele podmiotów samorządowych. Istotą samorządu jest obowiązkowa 
przynależność wszystkich podmiotów, a w przypadku samorządu zawodowego – wszystkich osób 
wykonujących dany zawód. Tylko obligatoryjny samorząd ma kompetencje do stanowienia zasad 
wykonywania zawodu. Zniesienie przymusu przynależności do samorządu oznacza wzmocnienie 
władzy centralnej.

Komentując wykład Jacek Kliszcz zwrócił uwagę, że obowiązkowość samorządu nie oznacza 
ograniczenia wolności. W przypadku powszechnego samorządu można demokratycznie ustalać 
zasady i demokratycznie je egzekwować, stwarzając warunki do działania długoterminowego, 
wiarygodnego, a także zdrowej konkurencji. Samorząd to racjonalne gospodarowanie w określo-
nym sektorze gospodarki, korzystne również pod względem ekonomicznym dzięki zmniejszeniu 
liczby etatów administracyjnych. 

Po części poświęconej celom strategicznym przyszedł czas na dyskusję nad problemami prak-
tycznymi, nurtującymi całe środowisko, przeprowadzoną w ramach 5 paneli, w której wzięli udział 
przedstawiciele ubezpieczycieli, brokerów, a także klienci.

Moderatorem I panelu „Nadregulacja jako element pogarszający sytuację klienta zakładu ubez-
pieczeń” była dr Katarzyna Ludwichowska–Redo (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Niewątpliwie są obszary, a należy do nich stosunek ubezpieczenia i umowa ubezpieczenia, któ-
re trzeba regulować. Powstają jednak pytania, co regulować, a co pozostawić samoregulacji? 
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Jak dalece ograniczać swobodę kontraktową? Czy na polskim rynku występuje zjawisko nadre-
gulacji, jakie są tego skutki i jak sobie z nimi radzić? Próbowano odpowiedzieć na te pytania, 
analizując kilka najnowszych regulacji prawnych: dyrektywę „Solvency II”, ostatnią nowelizację 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ustawę o działalności leczniczej oraz ustawę o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podsumowując dyskusję, dr Katarzyna Ludwichowska–Redo stwierdziła, że regulacje prawne 
muszą być efektem wyważenia wchodzących w grę interesów, nie powinny generować zbędnych 
kosztów i powodować trudności interpretacyjnych. Sam rynek musi decydować, jak daleko ma 
sięgać regulacja. 

W panelu II „Ryzyka nieubezpieczalne – brak ofert dla wybranych sektorów”, którego modera-
torem był Andrzej Liwacz (PZU S.A.), zastanawiano się, czy istnieją ryzyka nieubezpieczalne, czy 
sektor ubezpieczeniowy ma obowiązek ubezpieczenia każdego ryzyka, czy można mówić o bran-
żach „wykluczonych”, co zrobić, aby uczynić ryzyko ubezpieczalnym?

W dyskusji wzięli udział również klienci zakładów ubezpieczeń, którym odmówiono zawarcia 
umowy ubezpieczenia tuż przed końcem okresu trwania poprzedniego stosunku ubezpieczenia. 
Są to przykłady negatywne, podważające zaufanie do ubezpieczeń. Trudne ryzyka powinny być 
wyzwaniem, underwriter powinien znaleźć rozwiązanie (np. ograniczenie zakresu pokrycia ry-
zyka, wysoka franszyza), a jeżeli już trzeba rozstać się z klientem – należy uczynić to w sposób 
cywilizowany, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Co zrobić, aby ryzyka stały się ubezpieczalne?
Potrzebny jest dialog – klienci muszą zapoznawać się z informacjami i argumentami ze strony 

brokerów, ale i brokerzy oraz ubezpieczyciele muszą brać pod uwagę interes klientów. Konieczna 
jest edukacja klientów w zakresie prewencji, informowanie, że niezbędne są pewne techniczne 
zabezpieczenia, realne do wprowadzenia pod względem ekonomicznym.

III panel „Ubezpieczenia życiowe – rozwój w ostatnich 20 latach oraz kierunki i prognozy na 
przyszłość, czyli jak zarobić na zadowolonym kliencie” prowadził Dariusz Rajca (trener, właściciel 
firmy szkoleniowej).

Był to jedyny panel poświęcony ubezpieczeniom życiowym, a szczególnie ubezpieczeniom gru-
powym, których regulacji brakuje w polskim systemie prawnym.

Dyskutowano, dlaczego tak mało osób w Polsce ubezpiecza swoje życie i dlaczego segment ten 
jest nieatrakcyjny dla brokerów. Zwrócono uwagę, że niski procent osób ubezpieczonych na życie 
wynika nie tylko z braku świadomości ubezpieczeniowej. Wina leży też po stronie ubezpieczycieli, 
którzy powielają schematy, przedstawiają „przysłowiowe tabelki”, nie dostosowując tych ubez-
pieczeń do realnych potrzeb klientów. 

Ubezpieczenia życiowe będą się zmieniać m.in. w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego, 
zmniejszeniem bezpieczeństwa socjalnego, zmianami prawnymi dotyczącymi opieki medycznej. 
Będą też rozwijać się pracownicze programy emerytalne i ubezpieczenia pracownicze na życie, 
w tym sponsorowane przez pracodawców. 

Panel IV „Ryzyka katastroficzne z prognozą zmian klimatycznych i ocena inicjatywy ubezpieczeń 
obowiązkowych w tym zakresie” prowadził prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki (Katedra Prawa 
Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego).

Tytułem wstępu prof. Zdzisław Brodecki wskazał na zmiany w podejściu do omawianej pro-
blematyki w Unii Europejskiej (rozdział „Ochrona ludności” w Traktacie Lizbońskim, pojawienie 
się definicji infrastruktury krytycznej oraz systemów zarządzania kryzysowego). Tematyka pane-
lu obejmowała wpływ ryzyk katastroficznych i zmian klimatycznych na sytuację ubezpieczycieli. 
Starano się odpowiedzieć na pytanie czy ryzyko powodzi może stać się w Polsce ryzykiem po-
wszechnie akceptowanym przez ubezpieczycieli, czy ubezpieczenia ryzyka powodzi powinny być 
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w Polsce obowiązkowe, jak powinna wyglądać współpraca sektorów publicznego i prywatnego 
w tym zakresie.

O ile powszechność ubezpieczeń powodziowych nie budziła wątpliwości, to kwestia, czy po-
winny to być ubezpieczenia obowiązkowe podzieliła dyskutantów. Niektórzy opowiadali się za 
systemem niemieckim, gdzie ubezpieczenia te są dobrowolne, inni za systemem szwajcarskim. 
Zdecydowanym przeciwnikiem obowiązkowości ubezpieczeń powodziowych i w ogóle wszyst-
kich ubezpieczeń majątkowych okazał się Jacek Kliszcz, który stwierdził, że każdy ma prawo do 
decyzji, czy i jak ubezpieczyć swój majątek. 

W podsumowaniu prof. Zdzisław Brodecki wskazał na chaos w ustawodawstwie, brak filozofii 
ubezpieczeń obowiązkowych. Wydaje się, że głównym celem powinna być powszechność ubez-
pieczeń powodziowych (rozumiana jako ubezpieczenie 100% budynków zagrożonych ryzykiem 
powodzi), a sprawą drugorzędną jest sposób, jak to osiągnąć. Zachęcił też do lektury monografii 
Marcina Orlickiego pt. „Ubezpieczenia obowiązkowe” wydanej przez Wolters Kluwer w 2011 r. 

Panel V „Aktualizacja Karty Sobieszewskiej i 10 Zasad Dobrych Praktyk” dotyczył podstaw 
etycznych zawodu brokera, a moderatorem była Weronika Chmielewska (członek Komisji Etyki 
Stowarzyszenia Brokerów).

Twórcy Kodeksu Etyki zwanego Kartą Sobieszewską (1998 r.) i Podstawowych Zasad Dobrych 
Praktyk Współpracy Zakładów Ubezpieczeń z Brokerami, zwanych w skrócie Zasadami Dobrych 
Praktyk (2000 r.) wykazali się wiedzą i intuicją, dokumenty te są uniwersalne, ale powstawały 
w czasach, kiedy rynek jeszcze się nie ukształtował, stąd potrzeba aktualizacji. 

W trakcie panelu zastanawiano się, dlaczego wciąż panuje stereotyp, że etycznie to nie znaczy 
skutecznie, czy legalnie to znaczy etycznie, czy w ogóle można mówić o etyce biznesu, czy kolidu-
je ona z moralnością w życiu codziennym, czy zasady dobrych praktyk są stosowane na co dzień, 
czy tylko ładnie wyglądają na stronach internetowych. 

W zawodach zaufania publicznego, a do takich należy zawód brokera, szczególnie ważne są 
zasady działania, składające się na deontologię zawodową, scalające środowisko i budujące jego 
tożsamość. Praktyczne korzyści związane z istnieniem kodeksów etyki to możliwość szybkiego 
rozstrzygania wielu sporów między pośrednikami a ich klientami, a także dbałość o wizerunek 
pośredników. 

Inny charakter mają Zasady Dobrych Praktyk, podpisane przez Stowarzyszenie i Polską Izbę 
Ubezpieczeń. W imieniu Komisji Etyki, która pracuje nad aktualizacją Kodeksu i Zasad, Weronika 
Chmielewska poprosiła o konsultacje ubezpieczycieli, brokerów i underwriterów. Zasugerowała, 
że może warto do dyskusji włączyć trzecią stronę – klienta. Chodzi tu o uregulowanie kwestii 
nieunormowanych w przepisach prawnych, a dotyczących relacji między pośrednikiem a ubez-
pieczycielem i klientem. Prezes Kliszcz zaprosił do współpracy przy tworzeniu Zasad Polską Izbę 
Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Szczególnie dwie kwestie są dyskutowane od 
wielu lat, a są to wielość pełnomocnictw i problem rozliczeń brokera z ubezpieczycielem.

Prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Jacek Kliszcz 
podsumował Kongres: wzięło w nim udział 946 osób, w tym: 421 brokerów, 348 przedstawi-
cieli firm ubezpieczeniowych i 177 gości. Podziękował wszystkim uczestnikom oraz tym, którzy 
przyczynili się do jego zorganizowania. Należy sobie życzyć, aby kolejne 20 lat – mimo wyzwań 
i zagrożeń – było tak dobre jak minione. 

Mgr Izabella Sapińska–Binda, sekretarz redakcji „Prawa Asekuracyjnego”
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XI edycja Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazety 
Ubezpieczeniowej na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową 
z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych (Piotr Budzianowski)

W dniu 30 maja 2012 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród w XI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplo-
mową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. 

Przypomnieć warto, iż Konkurs został zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. 
W dotychczasowych jedenastu edycjach Konkursu zgłoszonych zostało 486 prac, z czego nagro-
dzono i wyróżniono ponad 177. 

W październiku 2011 r. została ogłoszona XI edycja Konkursu; wpłynęły nań 41 prace obro-
nione w latach 2009–2011 w tym: 6 doktorskich, 19 magisterskich, 13 prac licencjackich oraz 
3 podyplomowe. 

Edycja – już jako kolejna objęta została patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
i Ministerstwa Finansów. 

Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich uczelni. Były to Uniwersytety: 
Warszawski, Wrocławski, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Łódzki, Gdański, Śląski w Kato-
wicach, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi, Uniwersytety Ekonomiczne: w Poznaniu, w Krakowie, w Katowicach; Aka-
demia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 
Akademia Finansów w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jury, pod przewodnictwem dr. Stanisława Rogowskiego, złożone z wybitnych przedstawicieli 
nauki ubezpieczeń, podkreślające wysoki poziom prac, przyznało pięć nagród w kategorii prac 
doktorskich, cztery w kategorii prac magisterskich, cztery w kategorii prac licencjackich oraz 
jedną w kategorii prac podyplomowych. Ponadto Rzecznik Ubezpieczonych, prezes Fundacji 
Edukacji Ubezpieczeniowej, przewodniczący Jury, a także Związek Banków Polskich, Concordia 
Ubezpieczenia, Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motory-
zacyjnego „Pro Motor” oraz dr Bożena M. Dołęgowska–Wysocka – redaktor naczelna „Gazety 
Ubezpieczeniowej” przyznali indywidualne wyróżnienia za prace, które osiągnęły wysoki po-
ziom punktacji i zawierały interesujące ujęcie ważnej problematyki.

A oto lista nagrodzonych:

W kategorii prac doktorskich:
I miejsce – dr Monika Filipowska�  za pracę pt. „Przestępstwo oszustwa asekuracyjnego 
w teorii i praktyce”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Bojarskiego na Uniwer-
sytecie Wrocławskim.
II miejsce (2 prace � ex aequo) – dr Justyna Orlicka za pracę pt. „Sektorowe wyłączenia gru-
powe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję dla ubezpieczeń w prawie Unii 
Europejskiej i w prawie polskim”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Kępiń-
skiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

oraz
dr Aleksandra Małek�  za pracę pt. „Sekurytyzacja wybranych kategorii ryzyka ubezpieczenio-
wego”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Ronki–Chmielowiec na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu.
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III miejsce (2 prace � ex aequo) – dr Barbara Cieślik za pracę pt. „Modelowanie współistnie-
nia systemów bonus–malus na rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych”, napi-
sanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Podgórskiej w Szkole Głównej Handlowej w War-
szawie.

oraz 
dr Artur Mikulec�  za pracę pt. „Zastosowanie metod statystycznych do oceny efektywności 
i klasyfikacji systemów emerytalnych”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Czesława 
Domańskiego na Uniwersytecie Łódzkim.

W kategorii prac magisterskich:
I miejsce – mgr Aleksandra Katarzyna Chadryś�  za pracę pt. „Szanse i wyzwania dla rozwoju 
ubezpieczeń zgodnych z prawem Szariatu”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego 
Handschke na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
II miejsce – mgr Piotr Sury�  za pracę pt. „Świadczenie ubezpieczyciela z tytułu umowy indy-
widualnego ubezpieczenia na życie”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Śmieji 
na Uniwersytecie Wrocławskim.
III miejsce (2 prace � ex aequo) – mgr Martyna Strzałka za pracę pt. „Ubezpieczenia komuni-
kacyjne w praktyce”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Ciszewskiego na Uni-
wersytecie Gdańskim. 

oraz
mgr Marta Ratyńska�  za pracę pt. „Asymetria informacyjna na rynku ubezpieczeń komunika-
cyjnych w warunkach występowania zjawiska łaknienia zniżek”, napisanej pod kierunkiem 
dr. Bartosza Witkowskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W kategorii prac licencjackich:
I miejsce – Milena Żuchowska�  za pracę pt. „Świadomość emerytalna a wiek emerytalny 
kobiet”, napisanej pod kierunkiem dr Joanny Ratajczak–Tuchołka na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Poznaniu.
II miejsce (2 prace � ex aequo) – Alicja Jóźwiak za pracę pt. „Prywatne ubezpieczenia zdro-
wotne w Polsce i Wielkiej Brytanii – ujęcie produktowe”, napisanej pod kierunkiem dr Mag-
daleny Osak na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

oraz
Jagoda Cybińska�  za pracę pt. „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w finansowaniu opieki 
zdrowotnej – doświadczenia słoweńskie i polskie”, napisanej pod kierunkiem dr Magdaleny 
Osak na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
III miejsce – Anna Kaczmarek�  za pracę pt. „Samorząd ubezpieczeniowy na tle ewolucji poję-
cia i praktyki samorządności gospodarczej”, napisanej pod kierunkiem dr. Stanisława Nowa-
ka na Uniwersytecie Warszawskim.

W kategorii prac podyplomowych pierwszego miejsca – ze względu na niewielką ilość prac 
– nie przyznano.

II miejsce zajęła Anna Mularczyk�  za pracę pt. „Klauzule abuzywne jako niedozwolone posta-
nowienia umowne stosowane w umowach ubezpieczeń komunikacyjnych”, napisanej pod 
kierunkiem dr Małgorzaty Maliszewskiej w Akademii Finansów w Warszawie.
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Wyróżnienia indywidualne otrzymały następujące prace i ich autorzy:

Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku � 
Motoryzacyjnego „Pro Motor” otrzymały:

 – dr Barbara Cieślik za nagrodzoną już pracę doktorską pt. „Modelowanie współistnienia 
systemów bonus–malus na rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych”.

 – Anna Kaczmarek za nagrodzoną już pracę licencjacką pt. „Samorząd ubezpieczeniowy na 
tle ewolucji pojęcia i praktyki samorządności gospodarczej”.

Nagrodę Związku Banków Polskich�  za pracę magisterską o tematyce łączącej problematykę 
ubezpieczeń i bankowości pt. „Odwrócony kredyt hipoteczny jako innowacyjny instrument 
finansowy dla polskich seniorów” otrzymała mgr Dominika Jarczewska. Promotorem pracy 
jest dr hab. Jacek Lisowski a praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Po-
znaniu.
Wyróżnienie Concordia Ubezpieczenia � otrzymała mgr Aleksandra Hęćka za pracę magister-
ską pt. „Negatywne skutki zmian klimatycznych obserwowane w rolnictwie i ich wpływ na 
działalność ubezpieczycieli”, napisanej pod kierunkiem dr. Krzysztofa Łyskawy na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych�  otrzymał mgr Rafał Walczak za pracę magisterską 
pt. „Analiza problemów nieefektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych”, w której autor 
podjął wyjątkowo aktualną tematykę realności systemu zabezpieczeń społecznych. Promo-
torem pracy jest dr Jakub Górka a praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.
Wyróżnienie Przewodniczącego Jury otrzymali:� 

 – mgr Patrycja Mielcarek za pracę magisterską pt. „Armatorskie towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych ze szczególnym uwzględnieniem angielskiego i norweskiego rynku ubezpie-
czeniowego”, w której autorka podjęła interesującą i oryginalną problematykę ubezpieczeń 
morskich w ujęciu prawnoporównawczym. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Eugeniusz 
Kowalewski a praca została napisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 – Angelika Ewa Zakrzewska za pracę licencjacką pt. „Analiza dynamiki i rozkładu ubez-
pieczeń gospodarstw domowych w Polsce w latach 2003, 2005 i 2007”, w której autorka 
wyjątkowo interesująco przedstawiła ważną społecznie problematykę ubezpieczeniową. 
Promotorem pracy jest dr Marcin Kawiński a praca została napisana w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie.

Wyróżnienie prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej�  otrzymali:
 – dr Magdalena Szczepaniak za pracę doktorską pt. „Kształtowanie się ubezpieczeniowej 

oferty produktowej na polskim rynku ochrony zdrowia”, w której autorka podjęła istot-
ną dla konsumentów tematykę usług ubezpieczeniowych. Promotorem pracy jest prof. dr 
hab. Romuald Holly a praca została napisana na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 – Ewa Guziejko za pracę podyplomową pt. „Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi 
postanowieniami umownymi w ubezpieczeniach na życie”, w której autorka podjęła istot-
ną tematykę ochrony praw konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych. Promoto-
rem pracy jest prof. dr hab. Adam Olejniczak a praca została napisana na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu.

Wyróżnienie dr Bożeny Dołęgowskiej–Wysockiej – redaktor naczelnej „Gazety Ubezpie-� 
czeniowej” otrzymała Milena Żuchowska za nagrodzoną już pracę pt. „Świadomość eme-
rytalna a wiek emerytalny kobiet”, w której autorka podjęła ważną tematykę świadomości 
emerytalnej społeczeństwa, w szczególności kobiet.
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Oprócz nagród pieniężnych laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez wydaw-
nictwa: C.H. Beck i Poltext. Ponadto BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., 
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
ufundowali dla zainteresowanych laureatów staże.

Konkurs wsparły finansowo: Amplico Life, BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., Concordia Ubez-
pieczenia, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Związek 
Banków Polskich.

Członkom Jury, a także instytucjom, firmom i wydawnictwom, jak również wszystkim uczest-
nikom Konkursu, organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Przede wszystkim serdeczne gratulacje należą się laureatom i promotorom nagrodzonych 
i wyróżnionych prac. Składając je, organizatorzy życzą im jednocześnie dalszych sukcesów w pra-
cy naukowej i życiu osobistym.

Zapraszamy do udziału w XII edycji Konkursu (2012/2013). Regulaminy i inne informacje 
znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych – www.rzu.gov.pl – w zakładce 
„Konkurs Rzecznika na najlepsze prace”. 

Mgr Piotr Budzianowski, sekretarz Jury


